
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                   H O T A R A R E 
                     privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                    2020

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 14-12-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr.29P/03-12-2020
 -Adresa  Administrației județene a Finanțelor Publice Ialomița privind repartizarea pe trimestre a 
sumelor defalcate din TVA 
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 28CS/03-12-2020   
   -avizul comisiei de specialitate nr. 27/04-12-2020
In conformitate cu;
-prevederile art. 50 din  Legea 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.5/2020, 

 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 A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2020  conform anexei  care   
         face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

Art.2-Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului comunei.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE
 Drăghici Marian                                                 SECRETAR GENERAL COMUNA MOVILIȚA
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

NR.28
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  14-12-2020



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  29P/03-12-2020

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
                   la proiectul de hotărâre   privind  rectificarea bugetului  local al comunei  
                                                     Moviliţa pe anul    2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  rectificarea bugetului local,  
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. 50 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii 5/2020 privind bugetul de stat 
pe anul 2020, dat fiind faptul  ca pe lăngă încasările proprii sunt repartizate și  sume defalcate din 
taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale se impune rectificarea bugetului local. 

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  rectificarea bugetului local 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 
                                                       Ioan GOGA 
                                 



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 trimestrul IV al anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  14-12-2020
Având în vedere:
 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 30P/03-12-2020 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 29CS/03-12-2020
-avizul nr. 27/04-12-2020 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. 5/2020

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 2020, conform   
             anexei  nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe trimestrul  IV al anului  2020,  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
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 29
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 14-12-2020



       
  ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 30P/03-12-2020  
 
 

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  
comunei Moviliţa pe trimestrul IV al anului 2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei 
Moviliţa pe trimestrul IV al anului 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  
Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor 
publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 5/2020 si anume obligatia de a va prezenta spre 
analiză şi aprobare execuţia bugetului întocmit pe cele două secţiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât 
la sfârşitul anului să nu înregistram plăţi restante iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind    aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei Moviliţa pe 
trimestrul IV al anului 2020 in vederea adoptarii

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 



          ROMÂNIA
  JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

 

                                                     H O T Ă R Â R E
                    privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor 
                                                       publice pentru anul 2021

 
 Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data 14-12-2020   
Avand in vedere :
 - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 31P/03-12-2020   
-  raportul compartimentului de specialitate  nr. 30CS/03-12-2020 
-  raportul comisiei  de specialitate  nr. 21/04-12-2020
 -  Strategia anuală şi programul anual al achiziţiilor publice aprobate de conducătorul autorităţii 
contractante.
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 publice

 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  2021  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 Secretarul general  va comunica prezenta hotărâre  primarului comunei, Institiţiei Prefectului  
           si  va  fi adusă la cunoştinţa publică conform legii. 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr.30 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 14-12-2020



 
  
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 31P/03-12-2020     

                                                  REFERAT DE APROBARE 
              la proiectul de hotărâre   privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al   
                                      achizitiilor  publice pentru anul 2021

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor 
  publice pentru anul 2021  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. 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 publice actualizate si anume:
 (1)  Autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de 
achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării 
proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de 
dezvoltare.
    (2)  Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează, în forma iniţială, în trimestrul IV al 
anului anterior  şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care 
autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.
    (3)  Atunci când stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea 
contractantă are obligaţia de a ţine cont de:
    a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
    b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);
    c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.
      După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi actualiza 
programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor  publice pentru anul 2021 si 
adoptarea hotararii in forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA 

H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Local al Comunei Movilița Nr. 35/30-

10-2018  privind  aprobarea  Acordului de cooperare  cu  Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Ialomita pentru desfasurarea activitatii de audit intern.

Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în ședință ordinară la data de 14-12-2020,
Având în vedere:
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 32P/03-12-2020   
-  raportul compartimentului de specialitate  nr. 31CS/03-12-2020 
-  raportul comisiei  de specialitate  nr. 22/04-12-2020

-HCL nr. Nr. 35/30-10-2018  privind aderarea si numirea reprezentantului în Adunarea Generala  a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița  

 -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea Judecatoriei Urziceni prin
încheierea  din  data  de  16-10-2020  cu  privire  la  dosarul  nr.  3909/330/2020  privind  validarea
primarului 
În conformitate cu:
-prevederile art.89-91, art.92 alin. (2), lit.c) și art.132 alin. (1) din Ordonanța de
urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
-prevederile art.35 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1) alin. (2) lit.e) și alin. (9) lit.a) și ale art.139 din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ , actualizată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.I Se modifică și se completează art. nr. 5 din HCL  nr. 35/30-10-2018  privind  aprobarea
Acordului de cooperare  cu  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita pentru desfasurarea

activitatii de audit intern.și va avea următorul conținut:
 

             ,,  (1) Se împuternicește primarul comunei Movilița,  domnul Goga Ioan , să reprezinte
comuna Movilița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltate Întercomunitară Ialomuța.

    (2) În cazurile de absență a primarului comunei, se deleagă doamna Nancu Zoe Gina,
expert  contabil  în  aparatul  de  specialitate  al  primarului,  să  reprezinte  comuna  în  Adunarea
Generală a Asociației.,,

Art.II  Prezenta  hotărâre  se  va  comunica,  prin grija  secretarului  general  al  comunei,  spre
ducere la îndeplinire, persoanelor nominalizate la art. 1 , Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Ialomița, Instituției Prefectului Ialomița și va fi adusă la cunoștința publică prin afișare.

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr.31 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 14-12-2020



 

          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 32P/03-12-2020     

                                                  REFERAT DE APROBARE 
              la proiectul de hotărâre   privind   modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului

Local al Comunei Movilița Nr. 35/30-10-2018  privind  aprobarea  Acordului de cooperare  cu
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita pentru desfasurarea activitatii de audit

intern.

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor 
  publice pentru anul 2021  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  legale datorită faptului că la alegire locale din data de 17-09-2020 a fost ales un nou
primar se impune adoptarea unei hotărâri de modificare și completare a HCL nr. 35/30-10-2018
privind  aprobarea  Acordului de cooperare  cu  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Ialomita pentru desfasurarea activitatii de audit intern, pentru a avea în cotinuare
reprezentare legală în cadru ADI Ialomița 

 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  însuşirea Strategiei  şi programului anual al  achizitiilor  publice pentru anul 2021 si 
adoptarea hotararii in forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA

  



    
      
  ROMÂNIA
  JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
        

                                        H O T Ă R Â R E
     privind  aprobarea Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi   
     efectuate   de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2021

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data 14-12-2020  
Avand in vedere :
 - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.33P/3-12-2020 
-     raportul compartimentului de asistenţă socială   nr. 32CS/3-12-2020
-     avizul comisiei  de specialitate  nr. 23/4-12-2020

In conformitate cu:
- prevederile art. 6 alin (7)  din Legea nr. 416/  2001 privind  venitul minim garantat ,cu modificǎrile  
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 Ă R Ă Ş T E,

Art. 1 Se aproba Planul de actiuni si  lucrari  de interes  local, ce  vor  fi  efectuate în cursul 
anului 2021 de  beneficiarii   Legii nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat,  conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 hotǎrâri si o va comunica : 
Primarului comunei Moviliţa, Prefectului judetului Ialomita si AJPIS Ialomiţa. 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
  DRĂGHICI MARIAN                                                   SECRETAR  GENERALCOMUNĂ
                                                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.32 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa



Astazi 14-12-2020

 
 
        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 33P/3-12-2020  

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi  
efectuate   de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2021

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi    
efectuate   de  beneficiarii Legii nr. 416/ 2001 în anul 2021,  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. 6 alin (7)  din Legea nr. 416/  2001 privind  venitul minim garantat ,cu modificǎrile  si 
completarile  ulterioare si anume: Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de 
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore şi 
să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii pentru toate persoanele care 
prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local se aprobă 
anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite din partea instituţiilor partenere
în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi 
reactualizat pe parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local.
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  aprobarea  Planului de acţiuni şi  lucrări  de interes local ce  vor  fi efectuate   de  beneficiarii
Legii nr. 416/ 2001 în anul 2021 in vederea adoptariiin forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Ioan GOGA 
                                 



      ROMÂNIA
  JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
        

                                                   H O T Ă R Â R E
 privind înregistrarea Primăriei Comunei Movilița  în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-
line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar  și modul de suportare a comisionului 
bancar la tranzacțiile on-line

 Consiliul Local al Comunei Movilița  întrunit în ședință de lucru din 14-12-2020
 Având în vedere:

- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.34P/3-12-2020 
-     raportul compartimentului de  taxe și impozite    nr. 33CS/3-12-2020

      -    avizul comisiei  de specialitate  nr. 24/4-12-2020
- adresa Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 4409/0312-2020

 În conformitate cu prevederile:
-art. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului Naţional 
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
 -pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar,

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

                                                               H O T Ă R ĂŞ T E :
 Art.1. Se aprobă înregistrarea Primăriei Comunei Movilița  în Sistemul Naţional Electronic de Plată 
            on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Art.2.a) Primăria Comunei Movilița va selecta furnizorul de servicii de acceptare de plăți electronice 
              în condițiile legii.
           b) Se împuternicește primarul comunei Movilița domnul Goga Ioan să semneze în numele       
             comunei contractul de servicii acceptare de plăți electonice.

Art.3. Comisionul bancar în cazul plăţilor on-line a taxelor, impozitelor şi a altor venituri ale 
bugetului local efectuate utilizând cardul bancar, va fi suportat de:
 - Contribuabil, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de 
servicii de plată; 
-Primăria Comunei Movilița, din bugetul local, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată 
percepute de către furnizorul său de servicii de plată.

 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Movilița  și compartimentele de specialitate  și va fi comunicată instituțiilor și persoanelor interesate 
prin grija secretarului general al comunei.

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC
Nr.33 
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 14-12-2021



       

        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr.  34P/3-12-2020

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind înregistrarea Primăriei Comunei Movilița  în Sistemul 
Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar  și modul 
de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind    înregistrarea Primăriei Comunei Movilița  în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar  și modul de 
suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line,  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. 3 și art. 10 alin. (2) din HG nr. 1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului Naţional 
Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar;
 -pct. 2.2.3. din Ordinul nr. 168/14/95/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru 
implementarea Sistemului Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, în vederea implementării la nivelul comunei Movilița a acestui sistem de plată, care 
prezintă avantare  cetățenilor și a autorității locale asa cum este prezentat în adresa Instituției 
Prefectului înregistrată sub nr. 1109/03-12-2020
 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare   in 
vederea adoptarii în forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Ioan GOGA 



 ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                                                                                            
                 

H O T A R A R E 
             privind  modificare HCL nr.20/29-04-2015 cu privire la  aderarea comunei Movilița la

ASOCIAȚIA  GAL NAPARIS și la Parteneriatul GAL NAPARIS 

Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în ședință ordinară la data de 14-12-2020,
Având în vedere:
  - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.36P/3-12-2020 
   -     raportul compartimentului de specialitate   nr. 35CS/3-12-2020
   -    raportul comisiei  de specialitate  nr. 26/4-12-2020
   -    rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea Judecatoriei
       nr. 3909/16-10-2020
În conformitate cu:
-prevederile art.89-91, art.92 alin. (2), lit.c) și art.132 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr.57/2019
privind Codul administrativ, actualizată,,;
-prevederile  art.35  din  Legea  nr.273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 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 Ă Ș T E:

Art.I Se modifică ar.t nr. 2 din HCL nr. 20/29-04-2020 privind aderarea comunei Movilița la
Asociația GAL NAPARIS și la parteneriatul GAL NAPARIS și va avea următorul conținut:   
                       ,, Se împuternicește primarul comunei Movilița domnul Goga Ioan, să reprezinte
comuna Movilița județul Ialomița, în cadrul Asociației GAL NAPARIS și în organele statutare ale
asesteia.,,

Art.II  Prezenta hotărâre se va comunica,  prin grija secretarului  general  al  comunei,  spre
ducere la  îndeplinire  persoanei  nominalizate  la art.  I,   Asociației  GAL NAPARIS  și   Instituției
Prefectului județul Ialomița pentru exercitarea controlului de legalitate.

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 34
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 14-12-2020



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 36P/3-12-2020   

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  modificare HCL nr.20/29-04-2015 cu privire la  aderarea

comunei Movilița la ASOCIAȚIA  GAL NAPARIS și la Parteneriatul GAL NAPARIS 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind modificare HCL nr.20/29-04-2015 cu privire la  aderarea comunei
Movilița la ASOCIAȚIA  GAL NAPARIS și la Parteneriatul GAL NAPARIS  ,  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
legale  cu  privire  la  reprezentantul  legal  al  comunei  din  cadrul  Asociației  GAL NAPARIS și  în
organele statutare ale asesteia., deoarece la alegerile locale din 17-09-2020 a fost ales alt primar, fapt
pentru care este nevoie de modificarea HCL privind numirea reprezentantului legal.

 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare   in 
vederea adoptarii în forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                      Ioan GOGA 

 




