
          ROMANIA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

       JUDETUL IALOMITA
                                       
                                           
                                                 PROCES VERBAL
                                          încheiat  azi 12-12- 2019

              In sedinta ordinară  a Consiliului Local Moviliţa, la care participa urmatorii consilieri:   
Călin Marin  Marius, Dedu Gheorghe, Derăghici Marian,  Geantana Petrică, Ivan Dumitru Dănuţ,  Maican 
Maria, Niţă Georgeta , Pană Viorel, Păun Florian, Petrache Iuliu  şi Toader Adrian Florin – mai participa: 
Petre Petre –primar şi  Ana Mihuleac-secretar comună,  

 In deschiderea şedinţei secretarul comunei dă citire procesului verbal de la sedinta precedentă
si solicita consilierilor să prezinte daca au obiectii cu privire la modul de redactare al procesului verbal. 
Deoarece nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal si se aproba in unanimitate, totodată   aduce la 
cunostinşa consiliului local faptul că au trecut trei luni de la alegerea preşedintelui de şedinţă  si se impune  
alegerea unui alt presedinte.

Domnul  Geantana Petrica   propune pe domnul Petrache Iuliu – se supune la vot şi se adoptă  în 
unanimitate  hotărârea nr. 47/22-09-2018.
 În continuare domnul Petrache Iuliu  preia lucrările şedinţei,   supune la vot şi se aprobă în unanimitate 
ordinea de zi după cum urmează;

 
 1) Adoptarea hotărârii  privind   rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul  2019
 2) Adoptarea hotărârii privind     organizarea  retelei şcolare pe raza  comunei Moviliţa, 
     pentru anul şcolar  2020 – 2021
 3) Adoptarea hotărârii privind  aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
    Moviliţa pe trimestrul IV al anului 2019
 4) Adoptarea hotărârii privind  aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi   
     efectuate   de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2020
 5) Adoptarea hotărârii privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor   publice  
       pentru  anul 2020
 6) Adoptarea hotărârii privind  majorarea capitalul social   al  S.C. EURO APAVOL S.A.
 7) Adoptarea hotărârii privind  prelungirea contractului de inchiriere cu BNP Dumitrache Gabriela
 8) Adoptarea hotărârii privind  completarea si modificarea HCL nr.20/23-04-2019 cu privire la   
    indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2020

Initiator primarul comunei
10.Intrebari si interpelari. 

-La punctul 1 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care ,  prezintă  rectificarea 
bugetului local  al comunei Moviliţa pe  anul  2019, se  supune la vot si se adopta in unanimitate 
hotararea nr. 48/12-12-2019

 -La punctul 2 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care   prezintă  avizul confor 
al Inspectoratului Școlar, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 49/2-12-2019

-La punctul 3 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care  prezintă execuția 
bugetului local pe trim IV, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 50/12-12-2019.

-La punctul 4 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care prezintă  Planului de 
acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi   efectuate   de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2020 se 
supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr.  51/12-12-2019



-La punctul 5 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care   prezintă Strategia şi 
programului anual al  achizitiilor   publice pentru  anul 2020, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate 
hotararea nr.  52/12-12-2019

-La punctul 6 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care   prezintă          nota  de 
fundamentare  a S.C. Euro Apavol S.A.inregistrata și  Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. 
Euro Apavol S.A. nr. 14/10.07.2019 publicată în  Monitorul Oficial al României nr. 3611/2019 , se  supune la 
vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr.  53/12-12-2019

-La punctul 7 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care prezinta   cererea doamnei
Dumitrache Gabriela, notar public , prin care solicita  prelungirea inchirierii si reducerea chiriei pentru 
spatiului in care functioneaza biuroul notarului public, inregistrata la primaria comunei Movilita sub 
numarul 2968/09.10.2019, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr.  54/12-12-2019

-La punctul 8 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da  citire  adresei  de legalitate a Institutiei 
Prefectului judetului Ialomita inregistrata sub nr. 2452/23-08-2019, punctului  de vede al camerei de conturi 
Ialomita transmis prin adresa inregistrata sub nr. 2760/24-09-2019, HCL nr. 4/11-01-2018 prin care au fost 
stabilite cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20% si la impozitul si taxa unui teren amplasat in 
extravilan de 25%.    Se mentioneaza ca indexarea a fost efectuata corect dar se propune modificarea 
tabloului privind impozitul pe cladiri si a tabloului cu impozitul pe terenul amplasat in exravilan, in sensul de
a se evidentia pe coloane indexarea cu 4,6 % si aplicarea  cotelor  adiționale, se  supune la vot si se adoptă in 
unanimitate hotararea nr.  55/12-12-2019

Avand in vedere că nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, d-nul presedinte de ședință declara închise 
lucararile.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          SECRETAR COMUNA
  Petrache Iuliu                                                                                           Ana Mihuleac
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