
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 24-11-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr.22P/16-11-2020 
  - adresa nr. 20476/23-09-2020 și 24055/06-11-2020 de la Consiliul Județean Ialomița
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 22CS/16-11-2020   
   -avizul comisiei de specialitate nr. 17/16-11-2020
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.24
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  24-11-2020



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 22P/16-11-2020 
 

 
                                                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  au fost depășite incasarile privind taxele și impozitele locale și au 
fost alocate fonduri de la Inspectoratul școlar pentru obiectivul de investiții grupuri sanitate școlă,   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 
                                                             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 III al anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  24-11-2020
Având în vedere:
 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 24P/16-11-2020 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 24CS/16-11-2020
-avizul nr. 18/16-11-2020 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 III 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  III 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. 25
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 24-11-2020



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr.  24P/16-11-2020 

 
 

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



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

 H O T A R A R E
    privind desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al comunei Moviliţa în cadrul 
Consiliului de  administraţie al Scolii Gimnaziale Moviliţa 

Consiliul Local al Comunei Moviliţa, Jud. Ialomiţa, intrunit in sedinta ordinara astazi 24-11-
2020
Avand in vedere:
         -referatul de aprobare al primarului nr. 26P/16-11-2020
          -solicitarea Şcolii  Gimnaziale Moviliţa inregistrată sub nr. 3208/03-09-2019
          - avizul comisiei de specialitate nr. 21/16-11-2020

  În conformitate cu;
         - prevederile art. 96 , alin. 2 , lit.”b” din Legea  nr. 1/2011 a educaţiei nationale, cu  
          modificările şi completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (7) lit. a) si art. 139 alin (6) din 
Codul Administrativ,

                                                       HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemneaza doamna Călin Anișoara  şi  domnul Drăghici Marian  ca reprezentanti ai 
Consiliului Local Moviliţa in cadrul Consiliului de  administraţie al Şcolii Gimnaziale  Moviliţa.

Art.2 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului comunei, persoanelor 
nominalizate la art. 1, Şcolii Gimnaziale  Moviliţa şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA   PENTRU  LEGALITATE 
 Drăghici Marian                                                                       SECRETAR COMUNĂ
                                                                                                            Ana MIHULEAC 



NR.27
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 24-11-2020
 

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARUL  COMUNEI   MOVILIŢA
Nr.   26P/16-11-2020

  
                                                    REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al comunei 
Moviliţa în cadrul Consiliului de  administraţie al Scolii Gimnaziale Moviliţa 

      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 III 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   
art. 96 , alin. 2 , lit.”b” din Legea  nr. 1/2011 a educaţiei nationale, cu  modificările şi completările 
ulterioare , si anume  desemnarea prin act administrativ reprezentanții Consiliului Local al  Comunei 
Movilița în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Movilița

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  desemnarea  reprezentantilor Consiliului Local al comunei Moviliţa în cadrul 
Consiliului de  administraţie al Scolii Gimnaziale Moviliţa 

 

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 

 



        

           
         

          ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
   JUDETUL IALOMITA                                                       

                                                        H O T Ă R Â R E
             privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii
                   „Grupuri sanitare la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",

            Consiliul local al Comunei Moviliţa, Jud. Ialomiţa,  întrunit în şedinţa ordinară astăzi    
             24-11-2020 
Având în vedere :
 - referatul de aprobare al primarului înregistrat sub  nr.25P/16-11-2020  
-HCL nr.50/21-11-2017 privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de 
investiţii„Grupuri sanitare la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",
-   devizul general actualizat al obiectivului de investiţii „Grupuri sanitare la Școala gimnaziala 
Movilița, comuna Movilita"  
 -raportul compartimentului de specialitate nr.25CS/16-11-2020  
-avizul comisiei de specialitate nr.25/17-09-2018    
-analizând prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare locală, 
Luând act de:
- Ordinul nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional
de Dezvoltare Locală,
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 cu  modificarile   şi completarile 
ulterioare prin care a fost aprobat OMDRAPFE nr. 3450/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de
investittii si sumele alocate acestora pentru finantarea Programului naţional de dezvoltare locala 
pentru judetul Ialomita in perioada 2017-2020
-luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice--ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                
   În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) și art.  129 alin (7) lit. a)  din OUG nr. 57 
privind Codul Administrativ,

                          
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E;
 Art. 1. – Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiţii„Grupuri sanitare la   
                Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",, conform anexei care face  parte  
                 integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei MOVILITA
            iar comunicarea se va face prin grija secretasului comunei . 

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALITATE 
 Marian DRĂGHICI                                               SECRETAR  GENERAL    COMUNĂ
                                                                                                          Ana MIHULEAC 



NR.26
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 24-11-2020

 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
PRIMARUL  COMUNEI   MOVILIŢA
Nr. 25P/16-11-2020     
 

  

                                                    REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de 
investiţi „Grupuri sanitare la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita",

      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 III 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   
legale cu privire la actualizarea devizelor generale  , si anume prin faptul ca a fost prezentată o notă 
de renuntare și o altă notă de completare a materialor necesare realizării obiectivului de investitiui  se
impune a ctualizarea devizului general, 
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind   aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţi „Grupuri sanitare
la Școala gimnaziala Movilița, comuna Movilita", și adoptarea hotărârii.

         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 AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                                   H O T A R A R E 
                       privind  stabilirea indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la
                                            şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa 

Consiliul Local  Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  24-11-2020
Avand in vedere :
-expunerea de motive a primarului nr.149/10-07-2017 
Analizând;
-raportul  compartimentului contabilitate  nr.2339/5-07-2017 
-avizul  comisiei de specialitate nr. 155/19-07-2017
În conformitate cu;
-prevederile art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice
-prevederile art. Nr. 34 alin 3 din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004  privind Statutul aleşilor 
locali

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) art.  45 alin (1) şi art. 115 alin (1) din Legea nr.  215/2001 
privind administraţia public locală, cu  modificările şi completările ulterioare

                                                     H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art.1.  Începând cu  1-07-2017 indemnizaţia  de care beneficiază consilierii locali, ai comunei 
Moviliţa, pentru participarea la o şedinţă ordinară pe lună este 10% din indemnizaţia lunară a 
primarului.
 
 Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu 
compartimentul
de specialitate si va fi comunicata pringrija secretarului comunei .

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE
           IVAN DUMITRU                                                                         SECRETAR COMUNA 
                                                                                                                 Ana    MIHULEAC



Nr. 31
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 26-07-2017

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
Nr.   149/10-07-2017 

                                                         EXPUNERE  DE  MOTIVE  
                                     Privind  stabilirea indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la
                                            şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa 

  Subsemnatul Petre PETRE  primar al comunei Moviliţa  
-avand in vedere ;
-prevederile art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice
-prevederile art. Nr. 34 alin 3 din LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004  privind Statutul aleşilor 
locali
-raportul  compartimentului contabilitate  nr.2339/5-07-2017 

-va propun domnilor consilieri  adoptarea hotararii privind  stabilirea indemnizaţiei consilierilor 
pentu participarea la şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa 

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

                                                             PRIMAR
                                                         Petre PETRE


