
 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                H O T A R A R E 
                    privind implementarea obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 20-03-2020 ,
Avand in vedere :
  -referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 7P/11-03-2020
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. 7/11-03-2020
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 5/12-03-2020
În conformitate cu ;
- prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
 
În temeiul art. 129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a art. 139 alin.(l) coroborat cu art. 196 
alin. 1 lit.a) și a art.240 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare

                                                  H O T A R A S T E :

Art.1  –  Se aproba implementarea  obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

Art. 2   Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza fin fonduri nerambursabile asigurate prin 
Programul Județean de Dezvoltare Locală Ialomița 2020 iar cofinanțarea se asigura din bugetul local 
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cheltuielile aferente  obiectivului de investiții vor fi prevăzute în bugetul local  pentru perioada 
de realizare a investitiei.

Art. 4 Primarul Comunei Movilița domnul Petre Petre, în dubla sa calitate de reprezentant legal al 
comunei și de ordonator de credite, se imputernicește să semneze toate documentele necesare realizării 
obiectivului de investiții propus prin prezenta hotărâre. 

 Art. 5   Prin grija secretarului general UAT, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: primarului 
comunei,compartimentului  contabilitate, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate și  
se va publica în Monitorul oficial local.

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

NR.7
Adoptata  la Comuna  Moviliţa



Astazi  20-03-2020

          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 7P/11-03-2020    

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind  implementarea obiectivului de investiții  
„ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   implementarea obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL 
IALOMITA,, 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 necesitatea modernizarii 
sistemului de iluminat public, deoarece sistemul actual este partial funcțional si  respectarea  - 
prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, fapt pentru 
care am considerat  ca  este necesar și oportun  sa va prezint proiectul de hotărăre.
 
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind implementarea obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE 
ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”
   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 documentatiei tehnice, a  indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general  pentru realizarea obiectivul de investiții „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

 

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 20-03-2020  ,
Avand in vedere :
-referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 8/11-03-2020
-HCL nr.7/20-03-2020 privind  implementarea obiectivului de investiții  „ MODERNIZARA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL 
IALOMITA”
-Documentația tehnico-economică inregistrată sub nr. 3845/6-12-2019  
-Devizul general înregistrat sub nr. 857/02-03-2020
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. 8/11-03-2020
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 6/12-03-2020
În conformitate cu ;
- prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
- prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
 
În temeiul art. 129 alin.(4) lit.c) raportat la alin.(2) lit. b) , a art. 139 alin.(l) coroborat cu art. 196 
alin. 1 lit.a) și a art.240 din Ordonanta de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ , cu modificările și completările ulterioare

                                                  H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1  – Se aprobă documentația tehnico-economică pentru realizarea obiectivului  de investiții 
 „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
Art. 2    -Se aprobă indicatorii tehnico-economici și Devizul General pentru realizarea obiectivului  de 
investiții „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”  conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
 Art. 3   Prin grija secretarului general UAT, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale: 
primarului comunei,compartimentului  contabilitate, Instituției Prefectului în vederea exercitării 
controlului de legalitate și  se va publica în Monitorul oficial local.

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

NR.8



Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  20-03-2020

 

           ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 8P/11-03-2020    

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind   aprobarea documentatiei tehnice, a  indicatorilor 
tehnico-economici și a devizului general  pentru realizarea obiectivul de investiții  
„ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind    aprobarea documentatiei tehnice, a  indicatorilor tehnico-economici și a
devizului general  pentru realizarea obiectivul de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”
 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 necesitatea modernizarii 
sistemului de iluminat public, deoarece sistemul actual este partial funcțional si  respectarea  - 
prevederile art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 
etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, fapt pentru 
care ținand cont de proictul de hotărâre privind implementarea obiectivului de investiții 
„ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA 
MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”  am considerat  ca  este necesar și oportun  sa va prezint 
proiectul de hotărăre privind  aprobarea documentatiei tehnice, a  indicatorilor tehnico-economici și
a devizului general  pentru realizarea obiectivul de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI 
DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”

-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  aprobarea documentatiei tehnice, a  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
pentru realizarea obiectivul de investiții  „ MODERNIZARA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC STRADAL DIN COMUNA MOVILITA, JUDETUL IALOMITA”
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

                                        PROIECT DE    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.......     ,
Avand in vedere :
  -referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr.
In conformitate cu;
 -prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   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 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.

      INIŢIATOR                                                                                 AVIZEAZA                                     
PRIMAR                                                                                           SECRETAR  GENERAL
         Petre PETRE                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr. 7/2-03-2020



 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

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

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 20-03-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.9P/11-03-2020 
 
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr.  9Cs/11-03-2020   
 
In conformitate cu;
-prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   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 Ă Ș 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 
 PETRACHE  Iuliu                                                                 SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                                            Ana MIHULEAC 

Nr.9
Adoptata  la Comuna  Moviliţa



Astazi  20-03-2020

           ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 9P/11-03-2020 
   
 
                                                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 privind bugetul de stat pe anul 2020, 
dat fiind faptul  ca au fost incasari din taxe și impozite locale care au depășit planificarea, se impune 
rectificarea bugetului local al comunei Movilita.
 
  
-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 
                                                      Petre PETRE 
                                 


