
ROMANIA 

JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                             PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei

                                          Moviliţa pe trimestrul IV al anului  2019

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data .........
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr……
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr….
 -avizul nr……… al comisiei de specialitate, 
În conformitate cu;
- prevederile Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată a 
finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 50/2019

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

 

                                                   H O T Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe trimestrul IV al anului   2019, conform anexei nr.1 
la prezenta hotărâre,  

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli petrimestrul  IV al anului  2019,  conform anexei nr. 
2 la  prezenta hotărâre,  

 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu compartimentul 
de specialitate si va fi comunicata prin grija secretarului comunei .

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                                          SECRETAR COMUNA 
        PETRE PETRE                                                                             Ana    MIHULEAC



Nr.  47/29-10-2019 
 
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA MOVILITA
           PRIMAR
 

PROIECT DE  HOTARARE
privind aprobarea Planului de lucrări ce  vor  fi  efectuate  de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în cursul

anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data .........  
Avand în vedere:
-    lucrarile  ce trebuie execuate   de  beneficiarii ajutorului social în condiţiile  Legii 416/ 2001 ;
- prevederile art. 6 alin (7)  din Legea nr. 416/  2001 privind  venitul minim garantat ,cu modific?rile  

si completarile  ulterioare;
- prevederile art. 28 alin (2) si (3) din Normele  Metodologice  de aplicare a Legii nr. 416/2001,  

aprobate  cu  HG 50/ 2011;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

H O T A R A R E

Art. 1 (1) Se aproba Planul de actiuni si de lucrari  de interes  local, ce  vor  fi  efectuate în cursul 
anului 2020  de  beneficiarii de venit  minim garantat  în conformitate  cu  prevederile art. 6 din Legea nr. 
416/ 2001, asa cum este  prezentat  în anexa la  prezenta  hotarare. 

Art. 2  Viceprimarul, împreună cu personalul din aparatul de  specialitate al primarului, vor duce la  
îndeplinire  prevederile prezentei hotarari.

Art. 3 Secretarul comunei va asigura  publicitatea prezentei hot?râri si o va comunica : Primarului 
comunei Moviliţa, Prefectului judetului Ialomita si AJPIS Ialomiţa. 

Acest proiect  de hotarare a fost inaintat spre  avizare comisiei de specialitate a Consiliului 
local.
 
   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                                          SECRETAR  GENERAL COMUNA 
        PETRE PETRE                                                                               Ana    MIHULEAC



Nr.  48/29-10-2019 
 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                      PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
            Privind completarea si modificarea HCL nr.20/23-04-2019 cu privire la  
indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2020

· Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de   ....... ,
· -Avand in vedere ;

 - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.  
 - HCL nr. 20/23-04-2019 cu privire la  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2020
-adresa  de legalitate a Institutiei Prefectului judetului Ialomita inregistrata sub nr. 2452/23-08-2019
-punctul 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%,
- Examinând:
- raportul compartimentului de specialitate  nr.  
 - avizul comisiei de specialitate  nr.  

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. c) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                     H O T Ă R Ă Ş T E :
Art .I   Se completeaza art. 1 din HCL nr. 20/23-04-2019 dupa cum urmeza: ,,valorile finale din 
tablourile prevazute in anexa I si II, anume impozitul si taxa pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea 
persoanelor fizice si impozitul si taxa pe terenul amplasat in extravilan, cuprind si cotele aditionale stabilite 
conform HCL nr. 4/11-01-2018.,,
 
Art .II  -Se modifica tabloul din anexa I la HCL nr. 20/23-04-2019, reprezentand impozitul si taxa pe 
cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,  conform anexei nr. 1  care face parte integranta
din prezenta hotarare.  

Art .III  -Se modifica tabloul din anexa II la HCL nr. 20/23-04-2019, reprezentand impozitul si taxa pe 
terenul amplasat in extravilan,  conform anexei nr. 2  care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.IV- Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care   
          va   fi  comunicată prin grija secretarului general al UAT,Institu?iei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
          vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin 
          afi?are la afisierul primăriei.
 
 INIŢIATOR

PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ 
PETRE  PETRE                                     SECRETAR GENERAL  COMUNĂ

                          Ana MIHULEAC



Nr: 49/29-10-2019

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA MOVILITA
PRIMAR
 

PROIECT DE HOTARARE
    pivind  însuşirea  Strategiei  şi Programului anual al  achizitiilor 

publice pentru anul 2020
·

·Consiliul local al  comunei Moviliţa, judetul Ialomiţa, 
Avand in vedere:
  - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.47P/4-12-2019 
-     raportul compartimentului de asistenţă socială   nr. 46CS/4-12-2019
  -  raportul comisiei  de specialitate  nr. 
În conformitate cu:

-Prevederile art. 11 alin (3) şi art. 12 din   NORMELE METODOLOGICE din 2 iunie 2016
-de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 
din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile public

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (3) lit. f) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

 

H O T Ă R Ă Ş T E,

Art. 1  Se însuşeşte Strategia anuală de achiziţii publice şi  planul  anual al achiziţiilor  publice pentru 
                        anul  2020  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
                        
                     - După aprobarea bugetului propriu,  se va actualiza programul anual al achiziţiilor publice  
                        în  funcţie de fondurile aprobate.

Art. 2 Primarul si compartimentele de specialitate  vor aduce la  îndeplinire  prevederile prezentei  
                       hotarari care va fi comunicată prin grija secretarului comunei.

 
INIŢIATOR

PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ 
PETRE  PETRE                                     SECRETAR  COMUNĂ

                          Ana MIHULEAC



Nr: 50/29-10-2019

   ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

Proiect de   H O T Ă R Â R E
·privind organizarea  retelei şcolare pe raza  comunei Moviliţa, 

· pentru anul şcolar  2020 – 2021
·

Consiliul  local al comunei Movilita, judetul Ialomita
Analizând : 

-Referatul de aprobare la proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 
- Nota justificativa a Scolii Gimnaziale Movilita inregistata sub nr. 3499/15-11-2019
-Adresa Inspectoratului Scolar al Judetului Ialomita nr.   prin care se comunica Avizul Conform 
pentru organizarea retelei scolare in anul scolar 2020-2021

Având în vedere :
-     prevederile  art. 19 alin. 1- 4 si art. 61 alin. 2  din Legea  educaţiei naţionale  nr. 1 / 2011;
-  prevederile  Ordinului  Ministerului  Educaţiei  Nationale   nr.  5090/30.08./2019    privind  aprobarea
Metodologiei  pentru  fundamentarea   cifrei  de  şcolarizare   şi  stabilirea   retelei  unităţilor  de  învăţământ
preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

 
H O T A R A S T E

Art. 1(1)  Se  propune  organizarea retelei şcolare  la  nivelul localităţii Moviliţa, pentru anul şcolar 
2020- 2021 modificata prin trecerea  structurii arondate  Scoala Primara Dragoesti, la alt PJ după cum 
urmează:    

Nr.

crtUnitate de invatamant cu personalitate juridica 

Structuri arondate

Adresa Obs 

(modificari intervenite)1Scoala Gimnaziala Movilita, nivel de invatamant prescolar, primar si gimnazial

-----------------Strada calea Bucuresti nr. 92, comuna Movilita, judetul Ialomita, CP 927180



 Transferul structurii catre alt PJ  

Art. 2  Punerea în aplicare  a prezentei hotarari va fi asigurată  de primarul comunei Moviliţa,  
împreună  cu  personalul din aparatul  de specialitate. 

INIŢIATOR
PRIMAR,                                                   AVIZEAZA 

       PETRE  PETRE                                      SECRETAR  GENERAL UAT
                                                 Ana MIHULEAC

Nr.51/29-10-2019

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                               PROIECT DE   H O T Ă R Â R E 
                                                    privind alegerea presedintelui de şedinţă

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de   
          -referatul de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. .........
         - raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr. .........
        -  votul exprimat al membrilor consiliului local  cu ........ voturi pentru,
 

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  123 alin (1)  din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                                  H O T Ă R ĂŞ T E ;

Articol unic.
       Se alege presedinte de  sedinta al Consiliului Local Moviliţa pe o perioada de 3 luni 

domnul/na........



·      INIŢIATOR                                                                                 AVIZEAZA
·PRIMAR                                                                                           SECRETAR COMUNA 
·         Petre PETRE                                                                            Ana    MIHULEAC

·
·
·
·
·
·

·
Nr. 52   /29-10-2019

ROMÂNIA
JUDE?UL IALOMI?A
CONSILIUL LOCAL MOVILI?A

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind majorarea capitalul social   al  S.C. EURO APAVOL S.A.

·
·      Consiliul Local al Comunei Movili?a:
·         Având în vedere:
·        -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. ... 
·        -Nota  de fundamentare  a S.C. Euro Apavol S.A.inregistrata sub nr. ;
·       - Hotărârea Adunării Generale a Ac?ionarilor a S.C. Euro Apavol S.A. nr. 14/10.07.2019 publicată în  
·          Monitorul Oficial al României nr. 3611/2019 
·       - raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.  ..
·      -  Rapoartul  de avizare al comisiei  de specialitate nr. ....

În conformitate cu:
-dispozi?iile art. 210  ?i următoarele din  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale - republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Cap. III al O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernan?a corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
-prevederile  art.  35 alin.  (2)  din Legea nr.  273/2006 privind  finanţele  publice locale,  cu modificarile  si
completarile ulterioare;
-prevederile art. 92  alin. (1) si alin. (2) lit. “f”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul temeiul art. 139  alin. (3) lit. “h”  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

 

 H O T Ă R Ă Ş T E
Art. 1. -  Se aprobă majorarea capitalului social al  S.C. Euro Apavol S.A.  prin aport în numerar,  



              respectiv 4.500 prin subscriere de noi ac?iuni cu valoare nominală de 1 Leu/ac?iune.    
Art. 2.  – Actul constitutiv al S.C. Euro Apavol S.A se va modifica conform prevederilor art. 1 din  
           prezenta hotărâre ?i va produce efecte juridice de la data înregistrării la Registrul Comer?ului.
Art. 3 - Primarul Comunei Movili?a, prin compartimentul de specialitate , împreună cu 
           S.C. Euro Apavol S.A.  va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  
       care va fi comunicata prin grija secretatului general UAT.

 
 
 INIŢIATOR

PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ 
PETRE  PETRE                                     SECRETAR GENERAL  COMUNĂ

                          Ana MIHULEAC

Nr: 53/29-10-2019

    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA MOVILITA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE H  O  T  A  R  A  R  E
Privind prelungirea contractului de inchiriere cu BNP Dumitrache Gabriela 

Consiliul local al comunei Movilita, întrunit in şedinţă de lucru din data  ...
Avand in vedere:

         - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. …….
-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;

- hotararea consiliului local nr. 20/2009 privind  privind inchirierea spatiului situat in cladirea caminului 
cultural in suprafata de 27 mp, doamnei Dumitrache Gabriela, notar public, in vederea deschiderii unui birou 
notarial;

- contractul de inchiriere a spatiului   nr. 514/10.02.2009;
       - raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr.  
      -  raportul comisiei  de specialitate  nr. 
În conformitate cu:
- prevederile art. 19 alin (2) din Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr.36/1995, cu modificarile si
completarile ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (6) lit. a) din Codul Administrativ 
aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

 

               H O T A R A S T E:



Art. 1.  Se aproba prelungirea , prin act aditional, a contractului de inchiriere nr. 2464/27-04-2011, 
             incheiat intre comuna Movilita si Biroul individual Notarial ,,Dumitrache Gabriela”pentru o perioada
            de 6 luni, cu posibilitate de incetare a contractului, inainte de termen, prin acordul partilor fara termen
             de preaviz.   

Art. 2 Se aproba diminuarea chriei de la 500 la 300 lei.
            Art. 3 Primarul comunei va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari si va semna actul  
            aditional prevazut in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija secretarului general al UAT.

 

 INIŢIATOR
PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ 

PETRE  PETRE                                     SECRETAR GENERAL  COMUNĂ
                          Ana MIHULEAC

Nr: 54/29-10-2019
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