
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 30-06-2020 ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului înregistrat sub nr.14P/19-06-2020 
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 14CS/19-05-2020   
   -avizul comisiei de specialitate nr. 10/22-06-2020
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.14
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  30-06-2020

 



    ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 14P/19-06-2020     

 
                                                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 depașite incasarile privind taxa de gunoi   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 Ǎ R Â R E
         privind  aprobarea    structurii organigramei si a statului de functii  aferent  aparatului de  
                                     specialitate al primarului  comunei  Moviliţa, 
 
 Consiliul local al comunei MOVILITA  întrunit în ședință ordinară la data de  30-06-2020,
Avand în vedere:
-examenul de promovare in grad organizat conform Dispoziției primarului nr. 41/29-05-2020
-raportul final al examenul inregistrat sub nr. 2323/22-06-2020   unde doamna Oancea Florentina a fost
declarată ,,ADMIS,,
-Referatul de aprobare a proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.     
-Raportul compartimentului de spacialitate inregistrat sub nr. 37CS/22-10-2019 ăn care se propune 
transformare postului ocupat de doamna Oancea Florentina ca urmare a promovarii examenului,
-Avizul comisiei de specialitate nr. 11/22-06-2020 
În conformitate cu prevederile;
-art.478, alin 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
completarile și modificările ulterioare,  

  În temeiul art.196 alin(1) lit. a), 129 alin. (2) lit. a) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019   
   privind  Codul Administrativ , cu modificarile și completarile ulterioare;
   
                                                 H O T Ǎ R A S T E

Art.1  Se aprobǎ  structura  Organigramei aparatului de specialitate al primarului  comunei       
          Moviliţa conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2  Se aproba structura statului de functii aferent  aparatului de specialitate al primarului  Comunei 
           Moviliţa conform anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.
 
 Art. 3 a) Pentru functionarii publici care au fost declarati admisi la examenul de promovare in grad   
ale caror posturi au fost  transformate in concordanta cu prevederile Codului Administrativ, in termen 
de 30 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, se vor emite acte administrative individuale privind 
numirea in functie.

  Art. 4  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul  comunei Movilita, 
judetul Ialomita, iar  prin grija secretarului comunei Moviliţa, se comunică în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei, prefectului județului Ialomiţa și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 
la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariamovilita.ro 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                             CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITAT
           Marian DRĂGHICI                                                        SECRETAR  GRNERAL COMUNA
                                                                                                                Ana  MIHULEAC

Nr.15
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa



Astazi 30-06-2020
           ROMANIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
NR.  41/29-05-2020
 
                    
                                                        REFERAT DE APROBARE 
  a proiectul de hotărâre privind  aprobarea   structurii organigramei si a statului de functii  
aferent    aparatului de   specialitate al primarului  comunei  Moviliţa, 
 
     Subsemnatul Petre PETRE primar al comunei Moviliţa,
Avand in vedere ;
-raportul final al examenului de promovare in grad prifesional în care doamna Oancea Florentina a fost
declarată ,,ADMIS,,
 -art.478, alin 2 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu 
completarile și modificările ulterioare,  se impune transformarea postului ocupat de doamna 
Oancea Florentina ca urmare a promovarii examenului din condilier grad profesional principal in 
consilier grad profesional superior.
 
 -Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind aprobarea   structurii organigramei si a statului de functii  aferent    aparatului de   
specialitate al primarului  comunei  Moviliţa,   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 AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                                H O T A R A R E 
                    privind modificarea si completarea HCL nr. 7/2-03-2020 cu privire la 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 30-06-2020 ,
Avand in vedere :
  -referatul initiatorului  de aprobare a proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 16P/19-06-2020
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr. 16CS/19-06-2020
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 12/22-06-2020
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.I  Se modifică art. 1 din HCL nr. 7/2-03-2020 și va avea următorul conținut,,   –  Se aproba 
implementarea  obiectivului de investiții  „ Modernizare  Iluminat  public comuna  Movilița, 
județul  Ialomița”

Art. II Se completează art. 3 din HCL/2-03-2020 și se introduce un nou alineat, alineatul 1 cu 
urmatorul cuprins; ,,   (1) Contribuție proprie 305 750 lei compusă din 298 610 cheltuieli eligibile
 ( 296 825 cheltuieli cu investiția de bază și 1 785 cheltuieli de informare și publicitate)  și 7 140 lei 
cheltuieli neeligibile(  cheltuieli de proiectere)
 Art. III     Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare  
           care va  fi  comunicată prin grija secretarului general al comunei.

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

NR.16
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  30-06-2020



     

          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 16P/19-06-2020
     

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind modificarea si completarea HCL nr. 7/2-03-2020 cu 
privire la 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 modificarea si completarea HCL nr. 7/2-03-2020 cu privire la 
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 modificarii și 
completarii hotărârii deoarece s-a constatat o grșeală în denumirea proiectului și anume corect este
 „ Modernizare  Iluminat  public comuna  Movilița, județul  Ialomița”
totodatî este nevoie de introducerea unui nou alineat cu privire la cheltuieli și anume,,  (1) Contribuție 
proprie 305 750 lei compusă din 298 610 cheltuieli eligibile ( 296 825 cheltuieli cu investiția de bază 
și 1 785 cheltuieli de informare și publicitate)  și 7 140 lei cheltuieli neeligibile(  cheltuieli de 
proiectere),,

 
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  modificarea si completarea HCL nr. 7/2-03-2020 cu privire la 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 
                                 




