
ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                           H O T Ă R Â R E
                             pivind  utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2020

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, intrunit in sedinta ordinara in data de 5-01-2021
Avand in vedere : 
- Referatul  initiatorului de aprobarea proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 39P/23-12-2020
- Raportul compartimentului financiar - contabil nr.36/23-12-2020
-          Avizul comisiei de specialitate nr. 29/24-12-2020
In conformitate cu:
- prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 1335 din  decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2020 
- prevederile art. 58 alin 1  ale Legii nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

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

                                                      H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1 Se aprobă  utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului  
          bugetar  pe anul 2020 în anul 2021 în sumă de 2.495.690.21 după cum urmează;
     - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 2.200.000 lei
    -  Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă suma 125.690,21 lei.
    - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor cu personalul pentru bugetul propriu 170.000 lei

Art. 2. Primarul comunei, împreună  cu   compartimentul  financiar- contabil, vor  aduce la  
       îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri care va fi comunicata prin grija secretarului general.

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

Nr.  1 
Adoptată la Moviliţa
Astăzi, 05.01.2021



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                     PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
                             pivind  utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2020

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, judetul Ialomita
Analizând : 
-referatul de aprobare, al proiectului de hotarare, inregistrat  nr.  .......................
-raportul compartimentului financiar - contabil nr.  ...............................
Având  în vedere:
 - prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 1335 din  decembrie 2020 pentru  aprobarea
Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2020 

 
- prevederile art. 58 alin 1  ale Legii nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

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

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1  Se aprobă  utilizarea excedentului bugetului local, rezultat la încheierea exerciţiului  
                bugetar  pe anul 2020 în anul 2021 în sumă de 2.495.690.21 după cum urmează;
         - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare suma de 2.200.000 lei
         -  Pentru acoperirea temporară a golurilor de casă suma 125.690,21 lei.
         - Ca sursă de finanţare a cheltuielilor cu personalul pentru bugetul propriu 170.000 lei

 
Art. 2. Primarul comunei împreuna cu aparatul de specialitate vor  aduce la  

                   îndeplinire  prevederile  prezentei  hotărâri. 

  INIŢIATOR                                                                       AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
        PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL COMUNĂ
   Ioan GOGA                                                                                                Ana MIHULEAC 

Nr.  1 /6-01-2020
 



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 39P/23-12-2020 

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   utilizarea excedentului bugetului local din  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. 
58 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale si punerea in aplicare a prevederilor  Ordinului 
ministrului finantelor publice  nr. 1335 din  decembrie 2020  pentru  aprobarea Normelor  
Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2020 ,  in sensul utilizarii , in baza 
hotarării consiliului local, a excedentului  anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului 
bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele 
venituri ale bugetului de stat   si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa 
achitarea platilor restante, care se  reporteaza in exercitiul financiar urmator.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind utilizarea excedentului bugetului local din  anul 2020    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 
                                 



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                               H O T Ă R Â R E
                                    privind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                     din excedentul  bugetului  local pe anul 2020

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, intrunit in sedinta extraordinara in data de 10-01-2020
Avand in vedere  : 
- Referatul  initiatorului de aprobarea proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 40P/23-12-2020
- Raportul compartimentului financiar - contabil nr. 37CS/23-12-2020
 -          Avizul comisiei de specialitate nr. 30/24-12-2020
In conformitate cu :
- prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice  nr. 1335 din  decembrie 2020 pentru  
aprobarea Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2020  
- prevederile art. 58 alin (1) lit. c)  din Legea  nr. 273/ 2003 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

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

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E

 Art. 1 Se aprobă  acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare  în suma de  701. 450 lei din  
excedentul   bugetului  local  pe anul 2020. 

Art. 2 Primarul comunei  împreună  cu aparatul de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  
prevederile  prezentei  hotărâri, care va fi comunicata prin grija secretarului general. 

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

Nr.  2 
Adoptată la Moviliţa
Astăzi,  05.01.2021



        ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
          MOVILIŢA
                                                              

                                                      PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
                                    pivind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                       din excedentul  bugetului  local pe anul 2021

Consiliul  local al comunei  Moviliţa, judetul Ialomita
Analizând : 
- referatul de aprobare, al proiectului de hotarare, inregistrat  nr.  ....................
- raportul compartimentului financiar - contabil nr.  ......................
Având  în vedere:
 prevederile  Ordinului ministrului finantelor publice    nr. 1335 din  decembrie 2020 pentru  aprobarea
Normelor  Metodologice privind încheierea  exerciţiului  bugetar al anului 2020   
- prevederile art. 58 alin (1) lit. c) ale Legii nr. 273/ 2006 privind  finantele publice locale ;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/ 1991;

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

                                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1  Se aprobă  acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare  în suma de  701. 450 lei din  
excedentul   bugetului  local  pe anul 2020. 

Art. 2 Primarul comunei  împreună  cu aparatul de specialitate  vor  aduce la îndeplinire  prevederile  
prezentei  hotărâri, care va fi comunicata prin grija secretarului general. 

INIŢIATOR                                                                AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
        PRIMAR                                                             SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                                                                                                        Ana MIHULEAC 
Ioan GOGA          

Nr.  2 /6-01-202



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 40P/23-12-2020
 

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare 
                                       din excedentul  bugetului  local pe anul 2020

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare din excedentul  bugetului  
local pe 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. 
58 alin (1) lit. c) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale,  deoarece este nevoie de  
acoperirea definitiva  a  deficitului sectiunii de dezvoltare cu suma de 701. 450   lei din excedentul 
bugetului local al anului 2020 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  acoperirea deficitului  secţiunii  de dezvoltare din excedentul  bugetului  local pe anul 2020 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  
                                 

 
 



R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL MOVILITA

                                            PROIECT DE   H O T Ă R Â R E 
                    privind alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița

Consiliul Local al comunei Movilița,judetul Ialomița intrunit in sedinta ordinara, în data de        
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului,inregistrat sub nr. 
- Raportul secretarului general,inregistrat sub nr. ;
-  Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria  Urziceni în data de 21-10-2020  privind validarea 
mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei  ;
- Ordinului Prefectului nr.632 din03-11-2020 privind declararea  ca legal constituit a Consiliului Local
al comunei  Movilița județul Ialomița;
Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in functie,consemnat  în  
proces- verbal;

In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare;

 
                                                            H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Movilița, judetul Ialomița, domnul consilier local  
              ................................  din partea Partidului Național Liberal.
 
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;

Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul iși pastreaza statutul de consilier local,fara a    
           beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;

 
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului general al 
comunei in termenul legal,primarului comunei ,Instituţia Prefectului Judeţul Ialomița, 
domnului   ...............................  si se publică pe site-ul entitatii.

 
 INIȚIATOR
PRIMAR  AVIZEAZA ,
 Ioan GOGA             SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Ana  MIHULEAC   

   Nr. 25/2-12-2020
 



 

R O M Â N I A
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIȚA 

                                                H O T Ă R Â R E 
                    privind alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița

Consiliul Local al comunei Movilița,  intrunit in sedinta ordinara, în data de 05-01-2021               
Avand in vedere:
- Referatul de aprobare al primarului,inregistrat sub nr.28P/3-12-2020 
- Raportul secretarului general,inregistrat sub nr.27/03-12-2020 ;
-  Încheierea civilă pronuntata de Judecatoria  Urziceni în data de 21-10-2020  privind validarea 
mandatelor de consilieri locali din cadrul Consiliului Local al comunei  ;
- Ordinului Prefectului nr.632 din03-11-2020 privind declararea  ca legal constituit a Consiliului Local
al comunei  Movilița județul Ialomița;
Tinand cont de rezultatul votului secret al majoritatii absolute a consilierilor in functie,consemnat  în  
proces- verbal;

In temeiul prevederile art. 152 alin. 2 , art. 129 alin. 2,lit.a,alin.3,lit.b si art. 196,alin.1,lit.a din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile 
ulterioare;

 
                                                            H O T Ă R Ă Ș T E
Art.1. Se alege ca viceprimar al comunei Movilița, judetul Ialomița, domnul consilier local  
             DRĂGHICI Marian  din partea Partidului Național Liberal.
 
Art.3. Atributiile viceprimarului vor fi stabilite de primar prin dispozitie;

Art.4. Pe durata exercitarii mandatului,viceprimarul iși pastreaza statutul de consilier local,fara a    
           beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut;

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija secretarului general al 
            comunei in termenul legal,primarului comunei ,Instituţia Prefectului Judeţul Ialomița,  
            domnului  Drăghici Marian  si se publică pe site-ul entitatii.

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

Nr.  3 
Adoptată la Moviliţa
Astăzi,  05.01.2021



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 28P/3-12-2020 
 
 

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul 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 respectarea prevederilor   
art. 152 alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si 
completarile ulterioare  și pentru a asigura funcționalitatea autorițății publice locale este necesar a se 
adopta hotărârea privind alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița.
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița  si sa adoptati hotararea după 
îndelinirea procedurilor legale.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA  
                                 



ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                                                                                            
                 

H O T A R A R E 
             privind   necesitatea și oportunitatea aprobării implementării obiectivului de investiții

,,ACHIZIȚIONAREA UNUI ÎNCĂRCĂTOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA DIN JUDEȚUL IALOMIȚA,, precum și aprobarea documentației tehnico-

economice și a Devizului General

Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în ședință ordinară la data de 05-01-2021,
Având în vedere:
  - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.41P/23-12-2020 
   -     raportul compartimentului de specialitate   nr. 38CS/23-12-2020
   -    raportul comisiei  de specialitate  nr. 31/24-12-2020
În conformutate cu prevederile:
- Ghidului solicitantului pentru M7/6B „INFRASTRUCTURA IN TERITORIUL GAL NAPARIS 
PENTRU INNOIREA SATULUI”
 -art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;art. 8 și 9 din Carta europeană
a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu  
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; art. 20 și 21 din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006;  
 -Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1.  Se ia act de necesitatea,  oportuniatea si potentialul economic  al obiectivului de investiții
„ACHIZITIONAREA  UNUI  INCARCATOR  MULTIFUNCTIONAL  IN  COMUNA  MOVILITA
DIN JUDETUL IALOMITA” 
 
Art. 2.  Se aprobă documentația tehnoco-economică a obiectivului de investiții „ACHIZITIONAREA
UNUI  INCARCATOR  MULTIFUNCTIONAL  IN  COMUNA  MOVILITA  DIN  JUDETUL
IALOMITA”  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Se  aprobă  Devizul  General  al  obiectivului  de  investiții„ACHIZITIONAREA  UNUI
INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA MOVILITA DIN JUDETUL IALOMITA”
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Sumele necesare pentru realizarea obictivului de investiții vor fi prevăzute în bugetul local al
comunei Movilița.

Art  4.  Autoritatile   Administratiei  Publice  Locale  ale  Comunei  Movilita  se  angajează  să  suporte
cheltuielile de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei
plati.



Art  5.  Obiectivul  de  investiții  va  deservii  un  nr.  2759  locuitori  ai  comunei  Movilița,  conform
recensământului populației efectuat in 2011 și toți agenții economici ai comunei, prin compartimentele
de ,,Administrativ-gospodăresc și deservire,,   și  ,,Serviciu voluntar pentru situatii  de urgenta,,  din
aparatul de specialitate al primarului 

Art.6. Se împuternicește ca reprezentantul legal al solicitanlului pentru relatia cu AFIR în derularea
proiectului  Primarul Comunei Movilita , d-nul  Goga Ioan 

Art 7.  Finatarea obiectivului de investitie se va face din fonduri europene nerambursabile ce vor fi
accesate  prin  STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ a  GAL  NAPARIS,  asociatie  a  cărei
membră  este  și  comuna   Movilita,  judetul  Ialomita,  respectiv  prin  MĂSURA  M7/6B
„INFRASTRUCTURA IN TERITORIUL GAL NAPARIS PENTRU INNOIREA SATULUI” 

Art  8. Orice  cheltuială  neeligibiă  impusă  de  implementarea  proiectului,  precum si  cheltuielile  de
întreținere si/sau reparare a investitiei se va suporta din veniturile proprii ale bugetului local si/sau
împrumuturi.

Art. 9.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Movilița, iar prin grija secretarului general al comunei va fi comunicată și adusă la cunoștința publică
conform prevederilor legale.  

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                          SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 
       Draghici Marian                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 4
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 05-01-2021



ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                                                                                            
                 

PROIECT DE H O T A R A R E 
             privind   necesitatea și oportunitatea aprobării implementării obiectivului de investiții

,,ACHIZIȚIONAREA UNUI ÎNCĂRCĂTOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA DIN JUDEȚUL IALOMIȚA,, precum și aprobarea documentației tehnico-

economice și a Devizului General

Consiliul local al comunei Movilița  întrunit în ședință ordinară la data de  ........................,
Având în vedere:
  - Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.  
   -     raportul compartimentului de specialitate   nr.  
   -    avizul  comisiei  de specialitate  nr.  
În conformutate cu prevederile:
- Ghidului solicitantului pentru M7/6B „INFRASTRUCTURA IN TERITORIUL GAL NAPARIS 
PENTRU INNOIREA SATULUI”
 -art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;art. 8 și 9 din Carta europeană
a  autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu  
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; art. 20 și 21 din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006;  
 -Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1.  Se ia act de necesitatea,  oportuniatea si potentialul economic  al obiectivului de investiții
„ACHIZITIONAREA  UNUI  INCARCATOR  MULTIFUNCTIONAL  IN  COMUNA  MOVILITA
DIN JUDETUL IALOMITA” 
 
Art. 2.  Se aprobă documentația tehnoco-economică a obiectivului de investiții „ACHIZITIONAREA
UNUI  INCARCATOR  MULTIFUNCTIONAL  IN  COMUNA  MOVILITA  DIN  JUDETUL
IALOMITA”  conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3.  Se  aprobă  Devizul  General  al  obiectivului  de  investiții„ACHIZITIONAREA  UNUI
INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL IN COMUNA MOVILITA DIN JUDETUL IALOMITA”
conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3.  Sumele necesare pentru realizarea obictivului de investiții vor fi prevăzute în bugetul local al
comunei Movilița.

Art  4.  Autoritatile   Administratiei  Publice  Locale  ale  Comunei  Movilita  se  angajează  să  suporte
cheltuielile de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei
plati.



Art  5.  Obiectivul  de  investiții  va  deservii  un  nr.  2759  locuitori  ai  comunei  Movilița,  conform
recensământului populației efectuat in 2011 și toți agenții economici ai comunei, prin compartimentele
de ,,Administrativ-gospodăresc și deservire,,   și  ,,Serviciu voluntar pentru situatii  de urgenta,,  din
aparatul de specialitate al primarului 

Art.6. Se împuternicește ca reprezentantul legal al solicitanlului pentru relatia cu AFIR în derularea
proiectului  Primarul Comunei Movilita , d-nul  Goga Ioan 

Art 7.  Finatarea obiectivului de investitie se va face din fonduri europene nerambursabile ce vor fi
accesate  prin  STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  LOCALĂ a  GAL  NAPARIS,  asociatie  a  cărei
membră  este  și  comuna   Movilita,  judetul  Ialomita,  respectiv  prin  MĂSURA  M7/6B
„INFRASTRUCTURA IN TERITORIUL GAL NAPARIS PENTRU INNOIREA SATULUI” 

Art  8. Orice  cheltuială  neeligibiă  impusă  de  implementarea  proiectului,  precum si  cheltuielile  de
întreținere si/sau reparare a investitiei se va suporta din veniturile proprii ale bugetului local si/sau
împrumuturi.

Art. 9.Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
Movilița, iar prin grija secretarului general al comunei va fi comunicată și adusă la cunoștința publică
conform prevederilor legale.  

INIȚIATOR
PRIMAR  AVIZEAZA ,
 Ioan GOGA             SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Ana  MIHULEAC   

   Nr. 25/2-12-2020
 

 



            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  41P/23-12-2020
 
 

                                                        REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   necesitatea și oportunitatea aprobării implementării

obiectivului de investiții
,,ACHIZIȚIONAREA UNUI ÎNCĂRCĂTOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA

MOVILIȚA DIN JUDEȚUL IALOMIȚA,, precum și aprobarea documentației tehnico-
economice și a Devizului General 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind necesitatea și oportunitatea aprobării implementării obiectivului de investiții

,,ACHIZIȚIONAREA UNUI ÎNCĂRCĂTOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN COMUNA MOVILIȚA
DIN JUDEȚUL IALOMIȚA,, precum și aprobarea documentației tehnico-economice și a Devizului
General, 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  necesitatea achizitionarii unui utilaj,
respectiv a unui INCARCATOR MULTIFUNCTIONAL, in vederea asigurarii urmatoarelor tipuri de
actiuni  :  Decolmatarea  santurilor  acolo  unde  exista  posibilitatea  inundarii  drumurilor  sau
gospodariilor;  Sapaturi  la  interventii  pentru  reteaua  de  apa;  Incarcat,  descarcat  diverse  materiale
(inclusiv  materiale  rezultate  in  urma  operatiunilor  de  igienizare  a  spatiilor  publice);  Lucrari  de
igienizare a izlazurilor comunale, prin distrugerea si imprastierea musuroaielor, adunarea pietrelor, a
resturilor  forestiere  si  maracinilor,  inlaturarea  vegetatiei  nedorite,  cositoare  mecanizata,  nivelarea,
saparea. Deszapezirea drumurilor principale si secundare inguste care deservesc populatia comunei,
astfel incat sa nu se ajunga la blocaje; Indepartarea copacilor cazuti sau a materialelor care ar bloca
traficul pe drumurile comunale si satesti  in zonele inguste. Executarea unor lucrari  de demolare si
impejmuire ‐ acesta facand parte din mijloacele tehnice special concepute pentru astfel de interventii.
Alte lucrari specifice utilizarii acestui utilaj de dimensiuni mici si acces facil in zonele greu accesibile.

-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  alegerea viceprimarului comunei  Movilita, judeţul Ialomița  si sa adoptati hotararea după 
îndelinirea procedurilor legale.

         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   05-01-2021
Avand in vedere :
   - referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 42P/13-12-2020 
   - raportul compartimentului de specialitate   nr.29/13-12-2020  
În conformitate cu;
-prevederile art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice
 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;

 
                                                H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art.1.  Începând cu  1-02-2021 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                         CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU LEGALITATE
      DRĂGHICI MARIAN                                            SECRETAR  GENERAL  COMUNA 
                                                                                                 Ana    MIHULEAC

Nr. 5
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 05-01-2021



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                            PROIECT DE   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    ...................
Avand in vedere :
   - referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.  
   - raportul compartimentului de specialitate   nr.  
   - avizul  comisiei  de specialitate  nr.  
În conformitate cu;
-prevederile art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare.
 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din OUG 57/2019 
actualizata privind  Codul Administrativ ;

 
                                                H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art.1.  Începând cu  1-02-2021 indemnizaţia  de care beneficiază consilierii locali, ai comunei   
            Moviliţa, pentru participarea la o şedinţă ordinară pe lună este ........ 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 .
 

INIȚIATOR
PRIMAR  AVIZEAZA ,
 Ioan GOGA             SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Ana  MIHULEAC   

Nr. 33/03-12-2020
 



             ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.   42P/13-12-2020
 
 

                                                        REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   stabilirea indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la
                                            şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa 
 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind stabilirea indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la şedinţele 
consiliului local al Comunei Moviliţa , 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   respectarea prevederilor art nr. 40 din  
LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
cu modificările și completările ulterioare.
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  privind   stabilirea indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la  şedinţele consiliului local 
al Comunei Moviliţ  si sa adoptati hotararea după îndelinirea procedurilor legale.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA  
                                 


