
      ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                                      H O T Ă R Â R E
privind aprobarea  unui Acod de Parteneriat, între UAT Movilița, UAT Dridu, UAT Fierbinți,

UAT Maia și UAT Rădulești,  în vedera asocierii pentru realizarea obiectivului de  investiții
“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN

COMUNA MOVILIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA”

  Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în şedinţă extraordinară  în data de 18.12.2020.      
   Având în vedere:    
        -referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărîre înregistrat sub nr. 35P/03-12-2020      
unde se menționează interesul major al comunei Movilița , județul Ialomița , pentru dezvoltarea unei 
infrastructuri moderne și necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publică; 
         -raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 34CS/03-12-2020
 În conformitate cu prevederile:      
   - Ghidului Solicitantului – Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 , Anexa 5;
   -art. nr. 35 din  Legea nr. 273/2006 privind finațele publice locale,  actualizată,
   -art. 8 alin (1) și alin(3) pct. c și art. 10 alin (1) din  Legea nr. 51/2006 – legea serviciilor comunitare 
     de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare. 
   -  art. 129 alin. (9) litera c)  din Codul Administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,
     actualizată.
  - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și   
    completările ulterioare,
   - Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public,
   - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările și completările ulterioare,
         
 În temeiul art. 139 alin (3) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din  Codul Administrativ aprobat prin
O.U.G. nr. 57/2019, actualizat

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E,

  Art.1. (1) Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat  între UAT Movilița, UAT Dridu, UAT 
Fierbinți, UAT Maia și UAT Rădulești, în vederea asocierii  pentru realizarea obiectivului de  investiții
“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN 
COMUNA MOVILIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA”

           (2) Se împuternicește domnul GOGA IOAN, primar al comunei Movilița , județul Ialomița, să 
reprezinte comuna Movilița, județul Ialomița , în cadrul Parteneriatului și să semneze în numele și pe 
seama Unității Administrativ Teritoriale Movilița , Acordul de Parteneriat cu  UAT Dridu, UAT 
Fierbinți, UAT Maia și UAT Rădulești 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul comunei , 
iar prin grija secretarului general al comunei va fi comunicată primarului comunei, UAT-urilor 
partenere, Instituției Prefectului județului  Ialomița și va fi adusă la cunoștunța publică conform legii.
  
          PRESEDINTE SEDINTA                    CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
            Marian DRĂGHICI                                       SECRETAR GENERAL COMUNA  Movilita 
                                                                                                                     Ana    MIHULEAC

NR. 35
Adoptata  la Comuna Moviliţa
Astazi 18-12-202



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 35P/03-12-2020                

 

                                                REFERAT DE APROBARE 
                   la proiectul de hotărâre   privind   aprobarea  unui Acod de Parteneriat, între UAT
Movilița, UAT Dridu, UAT Fierbinți, UAT Maia și UAT Rădulești, în vederea asocierii pentru

realizarea obiectivului de  investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE
A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA MOVILIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA”

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind  aprobarea  unui Acod de Parteneriat, între UAT Movilița, UAT Dridu, UAT
Fierbinți, UAT Maia și UAT Rădulești, în vederea asocierii pentru realizarea obiectivului de  investiții

“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN
COMUNA MOVILIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA”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  interesul major al comunei 
Movilița , județul Ialomița , pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne și necesitatea asigurării 
serviciilor de utilitate publică pentru cetațenii comunei, fiind în concordanță cu prevederile legale în 
domeniu și recomandările U.E.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare  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 organizarea  retelei şcolare pe raza  comunei Moviliţa, 
                                              pentru anul şcolar  2021 – 2022

    
Consiliul  local al comunei Movilita, judetul Ialomita
Având în vedere: 
-Referatul de aprobare la proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 27P/02-12-2019  
- Nota justificativa a Scolii Gimnaziale Movilita inregistata sub nr.  4359/02-12-2020
- Adresa Inspectoratului Scolar al Judetului Ialomita nr. 4688/18-12-2020 prin care se comunica 

Avizul Conform pentru organizarea retelei scolare în anul scolar 2021-2022
Înconformitate cu:
- prevederile  art. 19 alin. 1- 4 si art. 61 alin. 2  din Legea  educaţiei naţionale  nr. 1 / 2011;
- prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei Nationale  nr. 5599/21.09./2020   privind aprobarea 
Metodologiei pentru fundamentarea  cifrei de şcolarizare  şi stabilirea  retelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022;

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 Ă Ș T E

Art. 1  Se  aproba  organizarea retelei şcolare  la  nivelul localităţii Moviliţa, pentru anul şcolar 2021-  
            2021, conform anexei care face parte integranta din prezenta  hotarare.  
  
Art. 2  Punerea în aplicare  a prezentei hotarari va fi asigurată  de primarul comunei Moviliţa,  
împreună  cu  personalul din aparatul  de specialitate si comunicata prin grija secretarului general al 
comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                 CONTRASEMNEAZA  PENTRU LEGALITATE 
 DRĂGHICI MARIAN                                                  SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                                                                                               Ana MIHULEAC 

NR.36
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  18-12-2020



 

      
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  47P/02-12-2020   

                                           REFERAT DE APROBARE 
   a proiectului de hotarare privind  organizarea  retelei şcolare pe raza  comunei Moviliţa, 
 pentru anul şcolar  2021 – 2022

             Subsemnatul Ioan GOGA  primar al Comunei Movilita si initiator al proiectului de hotarare, 
avand in vedere:
- Nota de fundamentare a scolii Gimnaziale Movilita inregistrata sub nr. 4359/02-12-2020 
In conformitate cu;
-prevederile Legii educatiei nationale  nr. 1/2011  și a Ordinului Ministerului Educaţiei Nationale  nr. 
5599/ /21.09./2020   privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea  cifrei de şcolarizare  şi 
stabilirea  retelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022;

  - propun spre analiză şi aprobare Consiliului Local al  Comunei Moviliţa    proiectul de hotarare 
privind  organizarea  retelei şcolare pe raza  comunei Moviliţa, 
 pentru anul şcolar  2021 – 2022 după cum urmează: 
 
Unitate de îvățământ 
cu personalitate 
juridică (PJ)

Unitate de învățământ 
fără personalitate 
juridică/Structură 
arondată

Nivel de școlarizare                       Adresă

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 
MOVILIȚA 
  

....................... PREȘCOLAR 
PRIMAR
GIMNAZIAL

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

Cu sentimentul ca proiectul de hotarare respecta rigorile Legii;
-primiti domnilor cosilieri deosebitul meu respect!

                                                            PRIMAR 
                                                           Ioan GOGA 

 


