
 

      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                H O T Ă R Â R E 
                             privind alegerea presedintelui de şedinţă

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  28-05-2020
         Avand in vedere:
        -referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr.10P/18-05-2020
        - raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr.10CS/18-05-2020
        -  votul exprimat al membrilor consiliului local - cu 10 voturi pentru,

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  123 alin (1)  din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                              H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art. 1 Se alege presedinte de  sedinta al Consiliului Local Moviliţa pe o perioada de 3 luni      
                       domnul  Drăghici Marian.

            Art. 2 Domnul  Drăghici Marian  va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi          
                       comunicată  prin grija secretarului general al comunei.

          PRESEDINTE SEDINTA                    CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
            Marian DRĂGHICI                                            SECRETAR GENERAL  UAT Movilita 
                                                                                                                     Ana    MIHULEAC

NR. 10
Adoptata  la Comuna Moviliţa
Astazi 28-05-2020



 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
  Nr.  10P/18-05-2020

  

 

                                                REFERAT DE APROBARE 

               la proiectul de hotărâre   privind  alegerea presedintelui de şedinţă

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind alegerea presedintelui de sedinta,  

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. 123 alin 1din Codul Administrativ si totodata pentru crearea unui cadru legal de desfasurare a 
sedintelor Consiliului Local al Comunei Movilita, tinand cont de faptul ca prin raportul inregistrat 
sub nr. 10CS/18-05-2020  secretarul general ne aduce la cunostinta ca  a trecut o perioada de trei luni 
de cand domnul Petrache Iuliu a fost ales presedinte de sedinta, se  impune alegerea unui nou  
presedinte .

-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati si sa hotarati asupra 
proiectului de hotarare privind alegerea unui nou presedinte de sedinta.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 

                                                      Petre PETRE 

                                 



           ROMANIA
   JUDETUL IALOMITA
   COMUNA MOVILITA 
   SECRETAR GENERAL
       Nr. 10CS/18-05-2020
  

                                                                       RAPORT

                                la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

               Subsennata Mihuleac Ana , secretar general al UAT Movilita, avand in vedere    

 prevederile art. nr.123 alin 1din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019 si faptul ca a 
trecut o perioada de trei luni de cand domnul Petrache Iuliu a fost ales presedinte de sedinta, propun 
consiliului local adoptarea unei hotarari cu privire la alegerea unui nou  presedinte de sedinta pentru 
o alta perioada de trei luni de zile. 

                                              SECRETAR GENERAL UAT MOVILITA

                                                                Ana MIHULEAC

 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 28-05-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.11P/18-05-2020 
-adresa  nr.8733/2020-E/30.04.2020 a Consiliului Judetean Ialomita 
 -adresele   nr.ILG-STZ4355/23-04-2020 și nr. ILS-STZ 4545/30-04-2020 ale  Administratiei 
Judetene a Finantelor Publice Ialomita  
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 11CS/18-05-2020   
   -avizul comisiei de specialitate nr. 7/19-05-2020
In conformitate cu;
-prevederile Legii 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 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.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                       CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE 
 Drăghici Marian                                                             SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                                          Ana MIHULEAC 

NR.11
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  28-05-2020

     ROMANIA



JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 11P/18-05-2020     

 
                                                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 prin adresa nr. 8733/2020-E/30.04.2020 a Consiliului Judetean 
Ialomita si -adresele   nr.ILG-STZ4355/23-04-2020 și nr. ILS-STZ 4545/30-04-2020 ale  
Administratiei  au fost alocate sume  din cotele defalcate din impozitul pe venit si sume din TVA 
pentru echilibrarea bugetului local,   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 
                                 

   
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 I al anului 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  28-05-2020
Având în vedere:
 -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 12P/18-05-2020 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr.  12CS/18-05-2020
-avizul nr. 8/19-05-2020 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 I 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  I 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. 12
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 28-05-2020

 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 12P/18-05-2020 
 

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

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA



                                          

                                                   H O T Ã R Â R E
                     privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021

 Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de  28-05-2020  
Avand in vedere ;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 13P/18-05-2020
-adresa Direcției Județene de Statistică Ialomița înregistrată sub nr. 1999/25-05-2020 
 - HCL nr. 20/23-04-2019 cu privire la  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2020  
completata si modificata prin HCL nr. 55/12-12-2019 
-HCL nr. 4/11-01-2018 prin care au fost stabilite cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 
20% si la impozitul si taxa unui teren amplasat in extravilan de 25%,
- Examinând:
- raportul compartimentului de specialitate  nr. 13CS/18-05-2020
 - avizul comisiei de specialitate  nr.9/19-05-2020  
-In conformitate cu;
 -art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata .
 -prevederile art  491 din  Legea nr.227/2015,privind Codul Fiscal, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. c) din Codul 
Administrativ aprobat prin OUG 57/2019 actualizata ,

                                                     H O T Ã R Ã Ş T E :
Art .1   Se indexează impozitele şi taxele locale pentru anul 2021 cu 3.8% ,reprezentând rata inflației 
               a anului   fiscal anterior,  conform anexelor I-VIII care fac parte integranta din prezenta  
                hotarare:
Art .2  Se  mentin cotele aditionale stabilite conform HCL nr.4/11-01-2018 prin care au fost stabilite 
             cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20% si la impozitul si taxa unui teren  
              amplasat in extravilan de 25%,
Art .3 Urmărirea, încasarea si executarea silita precum si utilizarea sumelor încasate se 
              realizeaza conform regulamentului  și a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de 
              procedura fiscala .
Art.4  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care   
            va   fi  comunicată prin grija secretarului comunei,Instituției Prefectului judeţului Ialomiţa în 
            vederea exercitãrii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţã publicã prin 
             afișare la afisierul primăriei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE
 Marian DRĂGHICI                                         SECRETAR GENERAL COM. MOVILIȚA
                                                                                                      Ana MIHULEAC 

NR.13
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  28-05-2020
         

     ROMANIA



JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 13P/18-05-2020 

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021
 
  
      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind completarea si modificarea HCL nr.20/23-04-2019 cu privire la  indexarea  
impozitelor şi taxelor locale 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.  art  491 din  Legea nr.227/2015,privind Codul Fiscal, actualizată, articol care reglrmenteza 
indexarea taxelor si impozitelor locale.

Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind     indexarea  impozitelor şi taxelor locale 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 
                                                      Petre PETRE 


