
          ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                           H O T Ă R Â R E 
                     privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pentru anul       
                                                                    2020

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 19-10-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.3P/10-02-2020 
- adresele  DGFP Ialomita îregistrată sub nr. 130/15-01-2020 privind sume defalcate din TVA pentru 
echilobrarea bugetelor locale ;
- adresa DGFP Ialomita înregistrata sub nr. 182/20-01-2020 de alocare a sumelor defalcate din TVA 
pentru cheltuielile descentralizate,
- adresa DGFP Ialomita înregistrata sub nr358/29-01-2020 privind corectarea unor erori materiale, 
- adresele CJ Ialomita  inregistrata sub nr. 370/30-01-2020  privind comunicarea Hotărârii CJI nr. 4/29-
01-2020 pentru aprobarea repartizării pe bugetele locale a unor sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat ;
Analizând;
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. 3CS/10-02-2020 ;
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.1/12-02-2020
În conformitate cu ;
- prevederile  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020
 - prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele publice 
locale actualizata
 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  155 alin (1) lit. c) din OUG 57/2019 
actualizata privind Codul  Administrativ,

                                              H O T Ă R Ă Ș T E :
Art.1  – Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Moviliţa judetul Ialomita  pe  anul 2020 cu
suma  de 6185.860 lei  la partea de venituri  si de 7.385.860 lei la partea de cheltuieli  asa cum este 
prezentat  în anexa nr. 1 si anexa nr.  2 ,  care  fac parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.
Art. 2  Se aprobǎ Programul privind investiţiile pentru anul 2020 pentru suma 3.672.500 asa cum este 
prezentat în anexa nr. 3, ce face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de 1.200.000 lei din excedentul bugetului local, rezultat la sfărşitul 
exerciţiului bugetar 2019, ca sumă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferentă bugetului 
local pentru anul 2020, în limita angajementelor legale aprobate.
Art. 4 Se aprobǎ bugetul activitatilor autofinantate , din venituri proprii , in valoare de 6 000 lei  la 
venituri  si în valoare de 15 000 lei la cheltuieli , asa cum este prezentat in anexa nr. 4 , ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.
 Art. 5 Primarul comunei împreunǎ cu compartimentul financiar contabil  va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
 Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ,afişare la sediul Primǎriei, publicare pe site-ul 
propriu: www.primariamovilita.ro, prin grija secretarului general al  UAT  si va fi comunicatǎ primarului 
comunei  si  prefectului  judetului  Ialomita. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE      
     PETRACHE  Iuliu                                                  SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                               Ana MIHULEAC 

NR.3
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  19-02-2020

       



   ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 3P/10-02-2020    

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa  
                                                      pentru anul  2020
  

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa  pentru anul  2020
 are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor art.1 
alin (2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și  a Legii 5/2020 privind bugetul de stat pe 
anul 2020. Prin adresele nr. 130/15-01-2020 si 182/20-01-2020   au fost alocate sume  din cotele defalcate
din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru cheltuielile descentralizate iar prin HCJ nr. 4/29-
01-2020 au fost  repartizate pe bugetele locale  sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, 
pentru a respecta termenul prevazut de lege , se impune adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului 
local pentru anul 2020.
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare privind 
aprobarea  bugetului local pentru anul 2020 si sa adoptati hotararea in forma prezentata.

         Anticipand solicitudinea dumneavoastra, va multumesc si va rog sa primiti stimati consilieri locali 
expresia consideratiei mele.

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Petre PETRE 
                                 



        ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                                H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
                                                  Moviliţa pe  anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  19-02-2020
Având în vedere:
 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.4P/10-02-2020 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 4CS/10-02-2020 
-avizul nr. 2/12-02-2020  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 OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ,

                                             H O T Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe  anului 2019, conform anexei   nr.1  care  
            face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe anului  2019,  conform   anexei nr. 2  care  
             face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

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

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      PETRACHE  Iuliu                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr.4 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 19-12-2019



    ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                                                  
                                              H O T Ă R Â R E
      privind   însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru 
casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2019  a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  19-02-2020 ,
       Avand in vedere :
- procesul verbal  al comisiei de inventariere, numită în baza Dispoziţiei nr. 132/06-12-2019, înregistrat 
sub nr. 4155/31-12-2019
Analizând;
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.5P/10-02-2020 
 -raportul compartimentului financiar contabil nr. 5CS/10-02-2020   
 -avizul comisiei de specialitate nr.3/12-02-2020  
In conformitate cu;
-   prevederile Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale;
- prevederile Hotararii   nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile O.G. nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare 
şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu modificările 
şi completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (2) lit. c) și  357 alin  (4) din OUG 
57/2019 actualizata privind  Codul Administrativ ,

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:
 Art.1. Se însuşesc listele de inventar întocmite în urma efectuării inventarului de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii pentru anul 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre
Art.2. Se aprobă  listele de casare a obiectelor de inventar  si a materialelor de natura obiectelor de 
inventar existente în patrimoniul Primăriei comunei Moviliţa, conform anexei nr. 2 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.3. Obiectele de inventar si materialele de natura obiectelor de inventar casate conform articolului 
precedent rămân în custodia magaziei din cadrul Primăriei comunei Moviliţa  în vederea valorificării sau 
distrugerii lor conform prevederilor legale în materie, în vigoare la această dată. Art.4.  Primarul comunei
prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi comunicată prin grija 
secretaruluigeneral al  comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      PETRACHE  Iuliu                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr.5 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 19-02-2020



ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                 

                                                  H O T Ã R Â R E
                       privind revocarea  HCL nr.46/2019 cu privire la   completarea 
                                 inventarului domeniulu  public al comunei Movilița

 Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de 19-02-2020, 
- Avand in vedere ;

- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 6P/10-02-2020
 - HCL nr.46/2019 cu privire la  completarea inventarului domeniului public al comunei Movilița
-adresa  de legalitate a Institutiei Prefectului judetului Ialomita inregistrata sub nr. 204/20-01-2020
- Examinând:
-referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.6/10-02-2020 
 - avizul comisiei de specialitate  nr. 4/12-02-2020

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

                                                           H O T Ã R Ã Ş T E :
Art .1   Se revoca  HCL nr. 46/2019 privind completarea inventarului domeniului public al comunei  
              Movilița
 

Art.2- Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care   
          va   fi  comunicată prin grija secretarului general al UAT,Instituției Prefectului judeţului  
           Ialomiţa  

PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA  PENTRU LEGALITATE 
 PETRACHE  Iuliu                                                      SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                               Ana MIHULEAC 

NR.6
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  19-02-2020


