
   ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                       PROIECT DE     H O T Ă R Â R E 
                     privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pentru anul       
                                                                    2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de                      ,
Avand in vedere :
  -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. 
-Hotărârea Consiliului Județean  nr.      privind aprobarea repartizării pe UAT-uri a sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021
- adresele  DGFP Ialomita îregistrate sub nr.  .................................. cu privire la sumele alocate pentru 
constituirea bugetului local   
Analizând;
- raportul    compartimentului de contabilitate  nr.  ......................... ;
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. ............................
În conformitate cu ;
- prevederile  Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021
 - prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele publice 
locale actualizata
 
 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 Ă R Ă Ș T E :
Art.1  – Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Moviliţa judetul Ialomita  pe  anul 2021 cu
suma  de  6 737 000 lei  la partea de venituri  si de  8 937 000 lei la partea de cheltuieli  asa cum este 
prezentat  în anexa nr. 1 si anexa nr.  2 ,  care  fac parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.
Art. 2  Se aprobǎ Programul privind investiţiile pentru anul 2021 pentru suma  4 972 000 asa cum este 
prezentat în anexa nr. 3, ce face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de  2 200 000 lei din excedentul bugetului local, rezultat la sfărşitul 
exerciţiului bugetar 2020, ca sumă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferentă bugetului 
local pentru anul 2021 în limita angajementelor legale aprobate.
Art. 4 Se aprobǎ bugetul activitatilor autofinantate , din venituri proprii , in valoare de 28 000.lei  la 
venituri  si în valoare de  39 000 lei la cheltuieli , asa cum este prezentat in anexa nr. 4 , ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.
 Art. 5 Primarul comunei împreunǎ cu compartimentul financiar contabil  va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
 Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul primǎriei, publicare pe 
site-ul propriu: www.primariamovilita.ro, prin grija secretarului general al  UAT  si va fi comunicatǎ 
primarului  comunei  si  prefectului  judetului  Ialomita. 

 

      INIŢIATOR                                                                                          AVIZEAZA                               
PRIMAR                                                                                           SECRETAR  GENERAL UAT
        GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.  1/22-02-2021
        
 



 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                           H O T Ă R Â R E 
                     privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pentru anul       
                                                                    2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 08-04-2021 ,
Avand in vedere :
  - Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.13P/30-03-2021
-Hotărârea Consiliului Județean  nr.63/30-03-2021 privind aprobarea repartizării pe UAT-uri a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021
- adresele  DGFP Ialomita îregistrate sub nr. 1320/23-03-2021, 1375/25-03-2021 și 1445/29-03-2021 cu 
privire la sumele alocate pentru constituirea bugetului local   
Analizând;
- raportul   compartimentului de contabilitate  nr. 13CS/30-03-2020 ;
- avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.13/01-04-2021
În conformitate cu ;
- prevederile  Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021
 - prevederile art.  19 alin (1) lit. a) si art.  39 alin (6)  din Legea nr. 273/  2006 privind finantele publice 
locale actualizata
 
 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 Ă R Ă Ș T E :
Art.1  – Se aprobă  bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Moviliţa judetul Ialomita  pe  anul 2021 cu
suma  de  6 737 000 lei  la partea de venituri  si de  8 937 000 lei la partea de cheltuieli  asa cum este 
prezentat  în anexa nr. 1 si anexa nr.  2 ,  care  fac parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.
Art. 2  Se aprobǎ Programul privind investiţiile pentru anul 2021 pentru suma  4 972 000 asa cum este 
prezentat în anexa nr. 3, ce face parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre. 
Art. 3 Se aprobă utilizarea sumei de  2 200 000 lei din excedentul bugetului local, rezultat la sfărşitul 
exerciţiului bugetar 2020, ca sumă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare aferentă bugetului 
local pentru anul 2021 în limita angajementelor legale aprobate.
Art. 4 Se aprobǎ bugetul activitatilor autofinantate , din venituri proprii , in valoare de 28 000.lei  la 
venituri  si în valoare de  39 000 lei la cheltuieli , asa cum este prezentat in anexa nr. 4 , ce face parte 
integranta din prezenta hotarare.
 Art. 5 Primarul comunei împreunǎ cu compartimentul financiar contabil  va aduce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarâri. 
 Art. 6 Prezenta hotarare va fi adusǎ la cunoştinţǎ  publicǎ prin afişare la sediul primǎriei, publicare pe 
site-ul propriu: www.primariamovilita.ro, prin grija secretarului general al  UAT  si va fi comunicatǎ 
primarului  comunei  si  prefectului  judetului  Ialomita. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                    CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE      
  Maican Maria                                                         SECRETAR GENERAL UAT
                                                                                               Ana MIHULEAC 

NR.18
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  08-04-2021



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  13P/30-03-2021

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa  
                                                      pentru anul  2021
  

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  aprobarea bugetului  local al comunei  Moviliţa  pentru anul  2021
 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.1 
alin (2) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale și  a Legii 15/2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2021. Prin adresele nr. 1320/23-03-2021, 1375/25-03-2021 și 1445/29-03-2021 au fost alocate sume 
din cotele defalcate din TVA  pentru echilibrarea bugetelor locale și pentru cheltuielile descentralizate iar 
prin HCJ nr. 63/30-03-2021   au fost  repartizate pe bugetele locale  sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, pentru a respecta termenul prevazut de lege , se impune adoptarea hotărârii privind 
aprobarea bugetului local pentru anul 2021.
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare privind 
aprobarea  bugetului local pentru anul 2021 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 
                                                       GOGA Ioan 
                                 



        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  anul 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  08-04-2021
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare inregistrat sub nr.14P/30-03-2021 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 14CS/30-03-2021 
-avizul nr. 14/01-04-2021  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. 15/2021

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 Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe  anului 2020, conform anexei   nr.1  care  
            face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe 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
   MAICAN Maria                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr. 19
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 08-04-2021



          ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                             PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
           privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
                                                  Moviliţa pe  anul 2020

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de   ............
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare   inregistrat sub nr. .......... 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr.  ..............................
-avizul nr.  ..............................  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. 50/2019

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 Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe  anului 2020, conform anexei   nr.1  care  
            face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe 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 comunicata prin grija secretarului comunei .

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                                          SECRETAR COMUNA 
 GOGA IOAN                                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr.2 /22-02-2021 
 

        ROMANIA



JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 14P/30-03-2021    

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli  
                                        al  comunei Moviliţa pe 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  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 1 din Legea nr. 273/2006 actualizată a finanţelor 
publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 15/2021 si anume ordonatorii principali de credite 
intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, 
conturile anuale de executie a bugetelor locale  in urmatoarea structura:
    a) la venituri:
    -  prevederi bugetare initiale;
    -  prevederi bugetare definitive;
    -  incasari realizate;

    b) la cheltuieli:
    -  credite bugetare initiale;
    -  credite bugetare definitive;
    -  plati efectuate.
  
-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  anului 2019 in 
vederea adoptarii în forma prezentată.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA IOAN 
                                 



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 2021

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de  08-04-2021
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare   inregistrat sub nr. 15-30-03-2021 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr.  15CS/30-03-2021
-avizul nr. 15/01-04-2021 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. 15/2021

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 2021, 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  2021,  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
       MAICAN Maria                                                                        Ana    MIHULEAC

Nr. 20
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 08-04-2021



       ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                             PROIECT DE    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  2021

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data .........
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr……
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr….
 -avizul nr……… 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. 15/2021

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 la prezenta hotărâre,  

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli petrimestrul  I al anului  2020,  conform 
          anexei nr. 2 la  prezenta hotărâre,  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu  
            compartimentul de specialitate si va fi comunicata prin grija secretarului comunei .

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.7  /30-03-2021   
 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 15-30-03-2021  

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei 
Moviliţa pe trimestrul I al anului 2021

      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 2021,  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. 15/2021 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 
2021 în vederea adoptarii

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 

            



              ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                                  H O T Ă R Â R E
privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții săvârșite pe raza administrativ

teritorială a comunei Movilița, județil Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 8-04-2021,
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. 16P/30-03-2021.
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. 16CS/ 30-03-2021  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 16/01-04-2021
În conformitate cu:
 - prevederile  art. 30 alin 7 din Legea nr. 201/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 decembrie  
2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (7) lit. g) și i) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul Administrativ ,
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița , conform 
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. –  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul, viceprimarul 
comunei Movilița sau de către altă persoană împuternicită de către primar.
 
 Art.3. –  Se aprobă modelul de Proces - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conform
anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. –  Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data de 01-05-2021 și va fi adusă la cunoștința
cetățenilor  prin afișare în locuri publice și pe pagina oficială a comunei.

Art.  5. –   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  și  viceprimarul
comunei MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA   și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
Maican MARIA                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                 Ana MIHULEAC 

NR.21
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 08-04-2021
                                                                                                    

              



           ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                                  H O T Ă R Â R E
privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții săvârșite pe raza administrativ

teritorială a comunei Movilița, județil Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 8-04-2021,
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. 16P/30-03-2021.
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. 16CS/ 30-03-2021  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 16/01-04-2021
În conformitate cu:
 - prevederile  art. 30 alin 7 din Legea nr. 201/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 decembrie  
2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (7) lit. g) și i) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul Administrativ ,
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița , conform 
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. –  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul, viceprimarul 
comunei Movilița sau de către altă persoană împuternicită de către primar.
 
 Art.3. –  Se aprobă modelul de Proces - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conform
anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. –  Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data de 01-05-2021 și va fi adusă la cunoștința
cetățenilor  prin afișare în locuri publice și pe pagina oficială a comunei.

Art.  5. –   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  și  viceprimarul
comunei MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA   și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
Maican MARIA                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                 Ana MIHULEAC 

NR.21
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 08-04-2021
                                                                                                    

         



            ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                          PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții săvârșite pe raza administrativ

teritorială a comunei Movilița, județil Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  
 - raportul  compartimentului de specialitate nr.  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
 - prevederile  art. 30 alin 7 din Legea nr. 201/2006 privind serviciile publice de salubrizare a localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 decembrie  
2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (7) lit. g) și i) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul Administrativ ,
 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița , conform 
anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art. 2. –  Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se va face de către primarul, viceprimarul 
comunei Movilița sau de către altă persoană împuternicită de către primar.
 
 Art.3. –  Se aprobă modelul de Proces - verbal de constatare și sancționare a contravențiilor conform
anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. –  Prezenta hotărâre va intra în vigoare de la data de 01-05-2021 și va fi adusă la cunoștința
cetățenilor  prin afișare în locuri publice și pe pagina oficială a comunei.

Art.  5. –   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul  și  viceprimarul
comunei MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA   și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.

INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.3 /22-02-2021   
 



                                                                                                            ANEXĂ 1. la HCL NR.21/08-04-2021

                                                                   

                                                                   REGULAMENT
 privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue contravenții, săvârșite pe  
                   raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița 

CAP. I
DISPOZIȚII GENERALE 
Art.1.Prezentul Regulament    s-a întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/25.04.2006 
modificată și republicată-privind Serviciul de salubrizare al localităților, a Ordonanței Guvernului 
României nr.21/30.01.2002, modificată și republicată-privind Gospodărirea localităților urbane și rurale, a
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,   și a  ORDONANŢEI DE 
URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului

Art.2.  În prezentul Regulament se stabilesc faptele care întrunesc elementele constitutive ale unei 
contravenții în domeniul igienizării, salubrizării și la protecția mediului pe raza  comunei Movilița, altele 
decât cele  prevăzute în actele normative sus menționate și  cuantumul sancțiunilor contravenționale 

Art.3 (1) Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul Comunei Movilița, buna gospodărire a 
acestuia şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţii administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a 
cetăţenilor.  

(2)  Conform art. nr. 8 din Ordonanța Guvernului României nr.21/30.01.2002, modificată șj republicată-
privind Gospodărirea localităților urbane și rurale, Consiliile locale și primarii au obligaţia să asigure, în 
condiţiile legii:

    a) măsurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice, cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de 
specialitate ale statului;
    b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului;
    c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor şi cursurilor de apa, prin depozitarea 
necontrolata a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni;
    d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport şi prelucrare a deşeurilor şi 
gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;
    e) respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, 
precum şi a normelor privind executarea construcţiilor;
    f) curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zapezii, a ghetii de pe străzi şi 
trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor 
materiale refolosibile;
    g) repararea şi întreţinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curăţarea şi 
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea unor drumuri comunale noi;
    h) finalizarea construcţiilor începute;
    i) întreţinerea în buna stare a construcţiilor existente, repararea şi zugravirea periodică a acestora;
    j) organizarea de acţiuni pentru salubrizarea şi igienizarea localităţilor;
    k) curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre şi 
prevenirea poluarii apelor;



 
   

 l) repararea, întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei;
    m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;
  n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului 
corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
    o) respectarea stricta a normelor igienico-sanitare în pieţele agroalimentare, în târguri şi oboare;
    p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, şi întreţinerea spaţiilor verzi, a parcurilor, gradinilor
publice, a terenurilor de sport şi de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
    r) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico-sanitare în cinematografe, teatre, sali de sport, 
stadioane şi în celelalte unităţi de cultura şi sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau
în administrarea consiliului local;
    s) păstrarea, conservarea, repararea şi restaurarea, în condiţiile legii, a monumentelor de pe teritoriul 
comunei sau oraşului.

(3) Conform art. 9 din Ordonanța Guvernului României nr.21/30.01.2002, modificată șj republicată-
privind Gospodărirea localităților urbane și rurale  instituţiilor publice, persoanelor fizice şi juridice le 
revin următoarele obligaţii:

    a) să întreţină în stare corespunzătoare clădirile pe care le au în proprietate, anexele gospodăreşti, 
curţile şi împrejmuirile acestora, precum şi instalaţiile aferente acestora, prin efectuarea lucrărilor de 
reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
    b) să asigure curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale; 
    c) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor 
şi a faţadelor imobilelor pe care le au în proprietate, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a 
acestora;
    d) să asigure curăţenia pe terenurile şi locurile de depozitare aflate în proprietate, precum şi pe căile de 
acces;
    e) să asigure curăţenia şi igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, inclusiv prin activităţi
de curăţare, dezinsecţie şi deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    f) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele 
refolosibile, numai în locurile special amenajate sau autorizate de autorităţile administraţiei publice 
locale;
    g) să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile, a locurilor publice şi a locurilor de parcare pe 
care le folosesc;
    h) să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au în proprietate şi 
de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale; 
    i) să respecte măsurile stabilite de lege şi de reglementările locale pentru asigurarea igienei publice şi 
curăţeniei în localităţi;
    j) să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
    k) să cureţe şi să întreţină şanţurile, rigolele şi podeţele aferente proprietăţii;
    l) să finalizeze construcţiile începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în 
termenele stabilite de acestea;
    m) să nu ocupe domeniul public cu vehicule în afara spaţiilor marcate expres de administratorul 
domeniului public. 



CAP. II STABILIREA FAPTELOR ȘI CONTRAVENȚIILOR

Art.4  a) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în asfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni și se sancționează cu avertisment sau amendă, după cum
urmează:

Nr.
crt.   DESCRIEREA FAPTEI

Amendă (lei)
persoane 
fizice

Amendă (lei) 
persoane juridice

1    Aruncarea în locuri publice de resturi 
alimentare, resturi de țigări, coji de semințe, 
ambalaje sau deșeuri de orice fel și 
nedepunerea lor în coșurile de gunoi, în 
pubele sau containere de precolectare

200-500 400-2000

2    Scoaterea gunoielor, a resturilor menajere 
sau vegetale și a apelor uzate din gospodării, 
magazine sau alte imobile și aruncarea lor 
necontrolată pe străzi, pe marginea 
drumurilor, precum și deversarea apelor 
vidanjate din haznale sau fose septice în alte 
locuri decât cele special amenajate.,
Neevacuarea ritmică a gunoiului de grajd din 
platformele proprii la platforma special 
amenajată în acest scop, creând asfel 
disconfort vecinilor

1000-2000 2000-6000

3  Abandonarea/aruncarea obiectelor de uz 
casnic sau a dezmembrărilor din acestea, a 
sacilor precolectați de gunoi, pe strazi, pe 
terenuri virane ori pe drumul public sau privat
al localității

1000-2000 2000-6000

4    Abandonarea cadavrelor de animale sau 
păsări, precum și a resturilor rezultate din 
sacrificarea lor în gospodăria proprie, pe 
domeniul public sau privat al comunei

300-2000

5   Pășunatul animalelor pe zonele verzi ale 
comunei, în parcuri, în curțile interioare ale 
instituțiilor publice, în cimitire, etc., lăsarea 
liberă și nesupravegheată a animalelor și 
pasarilor domestice pe stradă sau în alte locuri
publice

500-2000 1000-2000

6   Anplasarea sau depozitarea pe domeniul 
public, a bunurilor materilale de orice fel, 
utilaje, ambalaje, tonete, chioșcuri, mese, 
construcții metalice, materiale de construcții 
de orice fel, caroserii de autovehicule, 
autovehicule degradate, avariate sau 
dezmembrate parțial sau total, cu sau fără 
numere de înmatriculare.  
Neânlăturarea zăpezii și a gheții de pe 
trotuarele din dreptul locuinței sau a sediului 
societății

200-500 200-1000



7   Creșterea animalelor și a păsărilor de orice 
fel în alte locuri decăt cele amenajate în acest 
scop pe terenul proprietate privată , cu 
respectarea normelor sanitare veterinare și a 
distanței corespunzătoare asfel încât să nu 
aducă prejudicii proprietăților învecinate

100-300 ---

8 Folosirea locurilor publice drept toalete 200-500

9   Degradarea/distrugerea mobilierului stradal: 
bănci, stații de autobuz, aviziere publice 
coșuri de gunoi etc. 1000-2000

10      Neântreținerea corespunzătoare a 
clădirilor, a curților și a spațiului din jurul 
acestora, inclusiv curățarea și întreținera 
trotuarelor/spațiilor din fața/jurul curții, 
precum și neefectuarea lucrărilor de curățenie,
toaletare, întreținere și văruire periodică a 
arborilor aferenți proprietății

200-500 200-1000

11     Îngradirea, folosirea, ocuparea, plantarea pe
zonele verzi din domeniul public, pe islazul 
comunal sau pe zona de protecție și/sau 
siguranță a drumurilor

200-500 300-1000

b) Se poate sancționa cu avertisent persoana fizică sau juridică pentru care se constată pentru prima dată 
săvârșirea unei contravenții. Pentru acceiași faptă săvârșită ulterior avertizării, sancțiunea va fi amenda. 
Dacă contravenientul nu remediază situația în acel moment sau după caz în termen de 30 de zile organul 
constatator poate aplica o noua amendă fără avertisment.
c) În cazul în care săvârșind o faptă contravențională se produc pagube materiale, odată cu amenda , în 
procesul verbal de contravenție se va stabili în sarcina contravenientului și obligația recupererării 
pagubelor constatate, cuantumul acestora urmând a fi stabilit de organele de specialitate ale autorității 
locale.
d) Plata amenzii contravenționale nu exonerează pe cel sancționat de achitarea contravalorii stabilite 
pentru prejudiciul adus prin săvârșirea faptei.
e)Cuantumul amenzilor contravenționale stabilite în sarcina persoanelor juridice prin prezentul act 
normativ se aplică și persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale sau familiale.

CAP. III DISPOZIȚII FINALE 

Art. 5. a) Constatarea contravențiilor, stabilirea sancțiunilor contravenționale cuprinse în prezentul 
Regulament se face de către primar, viceprimar sau altă persoană împuternicită de primar în acest scop.
            b)Împotriva procesului verbal de constatare a contravenției se poate face plângere, în termen de 15
zile de la data înmânării sau a comunicării la instanta de competență teritorială.
             c) Cuantumurile minime și maxime ale amenzilor sunt stabilite în lei, iar plata amenzii se poate 
face la casieriea primăriei sau în contul ................................
             d) Contravenientul poate achita în cel mult 15 zile de la data încheierii procesului verbal sau de la
data comunicării acestuia, după caz, jumătate din minimul amenzii.
              e) Prezentul Regulament se completează cu prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ultarioare 

PREȘEDIMTE DE ȘEDINȚĂ                                                   SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Maria MAICAN                                                                                                      Ana MIHULEAC
          



     

          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  16P/30-03-2021.

  

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre  privind stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce 
constitue contravenții, săvârșite pe   raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul 
Ialomița 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue contravenții,
săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul 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  necesitatea asigurării ordinii, 
disciplinei și curățeniei în comună  și respectarea prevederilor legale cu privire la Serviciul de salubrizare 
al localităților, Gospodărirea localităților  rurale, protecţia mediului precum și cu privire la regimul juridic
al contravențiilor,  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 și 
regulamentul privind  aprobarea stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe   raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița 

 
  și să adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                  

                                    PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 

        



          ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

H O T Ă R Â R E
privind aprobarea documentației  tehnico- economice și a devizului general  pentru obiectivul de

investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD.
IALOMITA”FAZA II

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 08-04-2021,
Avand in vedere :

     -referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotarare înregistrat sub nr.17P/30-03-2021.
-HCL NR. 7/20-03-2020 privind  implementarea obiectivului de investiție ,, MODERNIZARE 
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”
- Documentația tehnico – economică și devizul General  la obiectivului de investiție ”MODERNIZARE 
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”, FAZA II ÎN  comuna Movilița, 
judetul Ialomita, înregistrată sub nr. 780/19-02-2021
    - raportul  compartimentului de specialitate nr. 17CS/30-03-2021  
    - avizul nr. 1/01-04-2021 al  comisiei  de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului  Local   
În conformitate cu:
   - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de
Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 
 - 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; 
 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
-Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are ca scop îmbunătăţirea continuă a
calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin  dezvoltarea  de
comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe
zone  de  potenţial  economic  și  pe  zone  de  prioritate,  asigurând  prosperitatea,  protecţia  mediului  şi
coeziunea socială. 
            În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. b) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul  Administrativ,

 

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei

”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA” FAZA
II,  comuna Movilița, judeţul Ialomiţa.

           Art. 2. – Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivul de investiție ”MODERNIZARE
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA,  JUD. IALOMITA”FAZA II, pentru  care  se
solicită  finanţarea în baza  Programului  Judetean de Dezvoltare  Locala  Ialomita,  respectiv  indicatorii
tehnico-economici și devizul  general  conform anexelor I și II care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre:

           Art.3. –  Se aprobă finanţarea  obiectivului  de investiții  ”MODERNIZARE ILUMINAT
STRADAL  ÎN  COMUNA  MOVILIȚA,  JUD.  IALOMITA”  FAZA  II,   cu  valoarea  totală  de
341.645,59 Lei, în baza Programului Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 



          

          Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 50.582,51 lei cu TVA lei, din valoarea
totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 12 % -  39.691,63 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile   10 890,88 lei cu TVA

Art.  5. –  Orice  cheltuieli  neeligibile  impuse  de  implementarea  proiectului  prevăzut  la  art.  1,
precum şi  cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din  veniturile  proprii  ale
bugetului local. 

  Art. 6. - Se revocă HCL nr. 16/16-02-2021 privind aprobarea Memoriului justificativ și a  
indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT 
STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”FAZA II

  Art.  7  -  Cu aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul   comunei
MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA prin aparatul de specialitate și va fi comunicat prin grija secretarului
general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
Maican MARIA                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                 Ana MIHULEAC 

NR.22
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 08-04-2021

 



             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea aprobarea documentației  tehnico- economice și a devizului general  pentru
obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA,

JUD. IALOMITA”FAZA II
 

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
-HCL NR. 7/20-03-2020 privind  implementarea obiectivului de investiție ,, MODERNIZARE 
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”
 - Documentația tehnico – economică și devizul General  la obiectivului de investiție ”MODERNIZARE 
ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”, FAZA II ÎN  comuna Movilița, 
judetul Ialomita, înregistrată sub nr. 780/19-02-2021
  -referatul  de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare inregistrat sub nr.  
    - raportul  compartimentului de specialitate nr.    
    - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
   - prevederile  Ghidului solicitantului de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Județean de
Dezvoltare Locală-Ialomița 2019; 
 - 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; 
 -  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
-Luând act de Programul Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita ce are ca scop îmbunătăţirea continuă a
calităţii  vieţii  locuitorilor  judeţului  Ialomiţa,  a  generaţiilor  prezente  şi  viitoare,  prin  dezvoltarea  de
comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi să utilizeze resursele în mod eficient, pe
zone  de  potenţial  economic  și  pe  zone  de  prioritate,  asigurând  prosperitatea,  protecţia  mediului  şi
coeziunea socială. 
      În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. b) din OUG 57/2019 
actualizata, privind Codul  Administrativ,

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se  aprobă  necesitatea,  oportunitatea  şi  potenţialul  economic  al  investiţiei

”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA” FAZA
II,  comuna Movilița, judeţul Ialomiţa.
           Art.  2.  –   –  Se  aprobă  documentația  tehnico-economică  a  obiectivul  de  investiție
”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”FAZA
II, pentru  care  se  solicită  finanţarea  în  baza  Programului  Judetean  de  Dezvoltare  Locala  Ialomita,
respectiv  indicatorii  tehnico-economici  și  devizul  general  conform anexelor  I  și  II  care  fac  parte
integrantă din prezenta hotărâre:



           Art.3. – Se aprobă finanţarea  ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA, JUD. IALOMITA” FAZA II,  cu valoarea totală de 341.645,59 Lei, în baza Programului
Judetean de Dezvoltare Locala Ialomita 
           Art. 4. – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 50.582,51 lei cu TVA lei, din valoarea
totală a proiectului, din care:

- valoare cofinantare cheltuieli eligibile 90 % -  45.524,26 lei cu TVA
-     valoare cheltuieli neeligibile 10% – 5.058,25 lei cu TVA

Art.  5. –  Orice  cheltuieli  neeligibile  impuse  de  implementarea  proiectului  prevăzut  la  art.  1,
precum şi  cheltuielile  de  întreţinere  şi  exploatare  pentru  acesta  se  suportă  din  veniturile  proprii  ale
bugetului local. 

Art.  6.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul   comunei
MOVILIȚA, judeţul IALOMIŢA prin aparatul de specialitate și va fi comunicat prin grija secretarului
general al comunei.

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

Nr. 4  /22-02-2021



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 17P/30-03-2021.
  

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre  privind   aprobarea documentației  tehnico- economice și a devizului

general  pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”FAZA II

 
 

 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind  privind   aprobarea   documentației  tehnico- economice și a devizului

general  pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA
MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”FAZA II

      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  continuării 
modernizarii sistemului de iluminat public, deoarece în prima fază a fost modernizat parțial și totodată  
respectarea  - prevederilor 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
aprobarea aprobarea documentației  tehnico- economice și a devizului general  pentru obiectivul de

investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD.
IALOMITA”FAZA II

  
  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 
                                                       GOGA Ioan 
                                 



           ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr.  17CS/30-03-2021   

RAPORT
La proiectul de hotărâre cu privire la  aprobarea   documentației  tehnico- economice și a

devizului general  pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN
COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”FAZA II

 

Având în vedere:
         Că Programul de Dezvoltare Judeţeana își propune să sprijine proiecte care vizează
investiţii de infrastructură de interes local, de dimensiuni reduse ca volum, care nu îndeplinesc
criteriile de eligibilitate din cadrul  programelor de finanţare nerambursabilă  și  are ca scop
îmbunătăţirea continuă a calităţii  vieţii  locuitorilor judeţului Ialomiţa, a generaţiilor prezente şi
viitoare, prin dezvoltarea de comunităţi rurale și urbane sustenabile, capabile să gestioneze şi
să utilizeze resursele în mod eficient, pe zone de potenţial economic și pe zone de prioritate,
asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială și ținând cont de faptul că în
prima fază au fost înlocuitte un nr. de 400 lămpi,

  propun aprobarea necesității, oportunității și potențialului economic al investiţiei 
"”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”  
FAZA II, precum și a indicatorilor tehnico economici și a devizului general, finanțat  prin  
Programul privind dezvoltarea de proiecte pentru infrastructură: modernizarea iluminatului 
stradal.
Finanţarea totala a proiectului "”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA,
JUD. IALOMITA”  comuna Movilița, judetul Ialomita, este  de 341.645,59 Lei cu TVA, din care:

- finantare de la bugetul Consililui Judetean Ialomita,adica 45.524,26 lei cu TVA
- cofinantare de la buget local in valoare de 5.058,25 lei cu TVA, reprezentant:

-valoare cofinantare cheltuieli eligibile 90 % -  45.524,26 lei cu TVA
                   -   valoare cheltuieli neeligibile 10% – 5.058,25 lei cu TVA

Investiția reprezintă  înlocuirea a  468 lămpi existente cu 468 lămpi Led 36 W.
-

Intocmit
 viceprimar

DRĂGHICI Marian



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA
  

                                PROIECT   DE    HOTĂRÂRE
privind desemnarea  primarului comunei  Movilița să reprezinte   comuna în Adunarea  
Reperezentantilor   din cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita, pentru 
organizarea și realizarea Serviciului de Audit Public Intern

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
  -referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotarare înregistrat sub nr. 
  - raportul  compartimentului de specialitate nr.    
  - avizul nr.                  al  comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului  Local   
 -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea Judecatoriei din 16.10.2020,
 În conformitate cu:
 -prevederile acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern 
nr.235/20.12.2018 

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

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1  (1) Se împuternicește  primarul comunei Movilița, d-nul  GOGA Ioan ca reprezentant al comunei 
Movilița în Adunarea Reprezentantilor  UAT-rilor semnatare ale Acordului de Cooperare pentru 
organizarea și realizarea Auditului Public Intern.
  
           (2) În cazurile de absență a primarului comunei, se deleagă domnul Drăghici Marian, viceprimar, 
să reprezinte   comuna Movilița în Adunarea Reprezentantilor  UAT-rilor semnatare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei MOVILIȚA,
judeţul IALOMIŢA  și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.
Secretarul   general   al       comunei   va   comunica  prezenta   hotărâre  Instituţiei
 

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

Nr. 6  /30-03-2021



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA
  

                                    HOTĂRÂRE
privind desemnarea  primarului comunei  Movilița să reprezinte   comuna în Adunarea  
Reperezentantilor   din cadrul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Ialomita, pentru 
organizarea și realizarea Serviciului de Audit Public Intern

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  08-04-2020
Avand in vedere :
  -referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotarare înregistrat sub nr.18P/30-03-
2021.
  - raportul  compartimentului de specialitate nr.18CS/30-03-2021    
  - avizul nr. 18/01-04-2021  al  comisiei  de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului  Local   
 -Rezultatul alegerilor locale din data de 27.09.2020, finalizat cu validarea Judecatoriei din 16.10.2020,
 În conformitate cu:
 -prevederile acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea funcției de audit public intern 
nr.235/20.12.2018 

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

                                                             H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1  (1) Se împuternicește  primarul comunei Movilița, d-nul  GOGA Ioan ca reprezentant al comunei 
Movilița în Adunarea Reprezentantilor  UAT-rilor, semnatare ale Acordului de Cooperare, pentru 
organizarea și realizarea Auditului Public Intern.
  
           (2) În cazurile de absență a primarului comunei se deleagă domnul Drăghici Marian, viceprimar 
comună, să reprezinte   comuna Movilița în Adunarea Reprezentantilor  UAT-rilor semnatare.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul  comunei MOVILIȚA,
judeţul IALOMIŢA  și va fi comunicat prin grija secretarului general al comunei.
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
Maican MARIA                                                            SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                 Ana MIHULEAC 

NR.23
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 08-04-2021




	Finanţarea totala a proiectului "”MODERNIZARE ILUMINAT STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”  comuna Movilița, judetul Ialomita, este  de 341.645,59 Lei cu TVA, din care:

