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                                            PROCES VERBAL
                                         încheiat  azi 30-10-2019
              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.  
 În continuare domnul Pana Viorel președintele de ședință  prezinta ordinea de zi,  se supune la vot şi se 
aprobă în unanimitate  după cum urmează;
1) Adoptarea hotărârii  privind aprobarea cotizatiei anuale pentru Asociatia GAL NAPARIAS.  
2) Adoptarea hotărârii privind aprobarea  aderării Comunei Movilita la  Asociatia  Comunelor din Romania 
si aprobarea cotizatiei anuale   
3) Adoptarea hotărârii privind aprobarea modificării contactului de concesiune nr. 1589/26-04-2010, încheiat
între comuna Moviliţa şi Coman Constantin

4) Adoptarea hotărârii privind aprobarea    structurii organigramei si a statului de functii  aferent  aparatului 
de  specialitate al primarului  comunei  Moviliţa, 

5) Adoptarea hotărârii privind delegarea gestiunii serviciului public de  salubrizare al comunei  MOVILIŢA  
şi încheierea contractului  cu  S.C. SUPERCOM S.A

6) Adoptarea hotărârii privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
    Moviliţa pe trimestrul III al anului 2019

Initiator primarul comunei
7.Intrebari si interpelari. 

-La punctul 1 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care prezinta adresa Asociatiei
GAL NAPARIS inregistrata sub nr. 2330/07-08-2019 prin care se solicita plata cotizatiei majorata conform
Hotararii Adunarii Generale nr. 2/2019, se  supune la vot si se adopta in unanimitate hotararea nr. 38/30-10-
2019
 -La punctul 2 al  ordinii  de zi   presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care face expunerea de
motive,  prezintă  adresa  Asociatiei  Comunelor  din  Romania   inregistrata  sub  nr.  1905/25-06-2019, se
supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 39/30-10-2019
  -La punctul 3 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care face expunerea de 
motive, prezintă  notificarea domnului Coman Constantin  în calitate de concesionar înregistrată sub 
nr.2370/12-08-2019, contractul de concesiune nr.1589/2010  și contractul de cesiune inregistrat sub 
nr.2370/12-08-2019, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 40/30-10-2019
  -La punctul 4 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care face expunerea de 
motive, prezintă organigrama si a statului de functii  aferent  aparatului de  specialitate al primarului 
modificat conform Codului Administrativ , se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 41/30-
10-2019
  -La punctul 5 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care  prezintă raportul  
comisiei de evaluare a ofertelor, depuse in cadrul procedurii de atribuire a contractului de concesiune, 
inregistrat sub nr.3019/21-10-2019 și adresa inregistrata sub nr. 3092/21-10-2019 a S.C. SUPERCOM S.A. 



societate declarata castigatoare in urma licitatiei publice din data de 18-10-2019, se  supune la vot si se 
adoptă in unanimitate hotararea nr. 42/30-10-2019
  -La punctul 6 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care  prezintă  execuția 
bugetului local pe trim III, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 43/30-10-2019
             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

Pană Viorel                                                                                   Ana  MIHULEAC     


