
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

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

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de   
 
         - raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr. .........
        -  votul exprimat al membrilor consiliului local  cu ........ voturi pentru,
 

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

                                                  H O T Ă R ĂŞ T E ;

Articol unic.
       Se alege presedinte de  sedinta al Consiliului Local Moviliţa pe o perioada de 3 luni 

domnul/na........

      INIŢIATOR                                                                                 AVIZEAZA                                            
PRIMAR                                                                                           SECRETAR COMUNA 
    Ioan GOGA                                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 1 /04-01-2021



   
 ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

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

Consiliul local Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de 16-02-2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.1P/05-02-2021
- raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr.1CS/05-02-2021
-avizul comisiei de specialitate nr. 1/08-02-2021
 -  votul exprimat al membrilor consiliului local - cu 10 voturi pentru,

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

                                              H O T Ă R ĂŞ T E ;

Art. 1 Se alege presedinte de  sedinta al Consiliului Local Moviliţa pe o perioada de 3 luni       
                       doamna Maican Maria.

            Art. 2 Doamna Maican Maria    va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi          
                       comunicată  prin grija secretarului general al comunei.

        PRESEDINTE SEDINTA                            CONTRASEMNRAZA  PENTRU  LEGALITATE 
        Maican Maria                                                                SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                                                                                                       Ana    MIHULEAC

NR. 6
Adoptata  la Comuna Moviliţa
Astazi 16-02-2021
ROMANIA



JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
  Nr. 1P/05-02-2021  
  

 

                                                REFERAT DE APROBARE 

               la proiectul de hotărâre   privind  alegerea presedintelui de şedinţă

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

are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata.

     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor art. 123 
alin 1din Codul Administrativ si totodata pentru crearea unui cadru legal de desfasurare a sedintelor 
Consiliului Local al Comunei Movilita, tinand cont de faptul ca prin raportul inregistrat sub nr. 1CS/05-02-
2021  secretarul general ne aduce la cunostinta ca  a trecut o perioada de trei luni de cand domnul  Drăghici 
Marian a fost ales presedinte de sedinta, se  impune alegerea unui nou  presedinte .

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

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 

                                                       Goga Ioan

                                 



           ROMANIA
   JUDETUL IALOMITA
   COMUNA MOVILITA 
   SECRETAR GENERAL
       Nr.  1CS/05-02-2021

                                                                       RAPORT

                                la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 

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

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

                                              SECRETAR GENERAL UAT MOVILITA

                                                                Ana MIHULEAC

  ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                               H O T Ă R Â R E  
               privind  aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare a  
                  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița

      Consiliul Local Moviliţa întrunit în şedinţă de lucru din data de  16-02-2021 ,
 Avand in vedere :  
- referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.2P/05-02-2021,     
- raportul de specialitate al  S.C. SUPERCOM S.A înregistrat sub   nr.2CS/05-02-2021  
- HCL nr. 42/30-10-2019 privind  delegarea gestitunii serviciului public de salubrizare  a comunei Movilița   
  și  încheierea contractului cu  SC SUPERCOM  SA.
- contractul  nr.  27/04-11-2019 de delegare a  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei   
  MOVILIŢA, județul Ialomița
- avizul comisiei de specialitate nr.2/08-02-2021 
 În conformitate cu:
-prevederile art.17 din   LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată) privind regimul deşeurilor
 

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

                                              
                                                    H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Se aprobă  actul aditional nr. 1  la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare a  gestiunii serviciului  
            public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița conform  anexei care face parte  
            integranta din pezenta hotarare 

 Art.2 -Se împuterniceşte primarul comunei Moviliţa domnul GOGA Ioan,  reprezentant legal al UAT  
            Moviliţa, să semneze actul adiţional nr. 1 la contractul  nr.27/04-11-2019
  
 Art.3.-  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

NR. 7
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  16-02-2021

             ROMANIA
JUDETUL IALOMITA



PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  2P/05-02-2021

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr.27/04-11-2019 de
delegare a  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița

 
      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare 
a  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, 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 respectarea  prevederilor legale cu
privire la competența exclusivă a autorității locale cu privire la aprobarea tarifelor pentru activitățile 
specifice seviciului de salubrizare a localităților și tinând cont de referatul SC SUPERCOM SA - care are 
calitatea de concesionar al serviciului de salubrizare al comunei Movilița,  va rog sa analizati  proiectul de 
hotarare privind  aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare a  
gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița, în vederea 
adoptării în forma prezentată.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 

  ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                         PROIECT DE    H O T Ă R Â R E  
               privind  aprobarea actului aditional nr. 1 la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare a  
                  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița

      Consiliul Local Moviliţa întrunit în şedinţă de lucru din data de   
 Avand in vedere :  
- referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.    
  - raportul de specialitate al  S.C. SUPERCOM S.A înregistrat sub   nr.  
- HCL nr. 42/30-10-2019 privind  delegarea gestitunii serviciului public de salubrizare  a comunei Movilița   
  și  încheierea contractului cu  SC SUPERCOM  SA.
- contractul  nr.  27/04-11-2019 de delegare a  gestiunii serviciului public  de salubrizare a comunei   
  MOVILIŢA, județul Ialomița
- avizul comisiei de specialitate nr.  
 În conformitate cu:
-prevederile art.17 din   LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată) privind regimul deşeurilor
 

 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 Ş T E :

Art.1.- Se aprobă  actul aditional nr. 1  la contractul nr.27/04-11-2019 de delegare a  gestiunii serviciului  
            public  de salubrizare a comunei  MOVILIŢA, județul Ialomița conform  anexei care face parte  
            integranta din pezenta hotarare 

 Art.2 -Se împuterniceşte primarul comunei Moviliţa domnul GOGA Ioan,  reprezentant legal al UAT  
            Moviliţa, să semneze actul adiţional nr. 1 la contractul  nr.27/04-11-2019
  
 Art.3.-  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

Nr.2/04-01-2021 
  
 ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                        H O T Ă R Â R E
privind mandatarea reprezentantului comunei să aprobe modificările Caietului de

Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului
Serviciului si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe
modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă

şi canalizare

Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de 16-02-2021  :
Avand in vedere:
   - referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.3P/05-02-2021   
- Referatul ADI Euro-Apa cu privire la mandatarea reprezentantului comunei sa aprobe modificările 
Caietului de  Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului Serviciului si 
mandtarea  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare, înregistrat sub nr. 3CS/05-02-2021
 - avizul comisiei de specialitate nr.3/08-02-2021  
In conformitate cu : 
-prevederile art. 6 pct. 2 si ale art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare nr. 201/22.02.2013;
-prevederile art. 16 alin. (3) lit. „f” coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) si prevederile art. 17 alin. (2) 
lit. „D” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa;
-prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „i” si ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare;
-prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare;
-prevederile art. 91, art. 129 alin. (2) lit. „d” si alin. 7 lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

 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.l. Se  imputerniceste  reprezentantul  comunei  GOGA IOAN  in  cadrul  AGA a  Asociatiei  de
Dezvoltare  Intercomunitara  Euro-Apa,  sa  aprobe in numele  si  pe seama comunei  Movilița,  modificarile
Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.

Art.2. (1) Acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, cu sediul in
orasul Voluntari, Bd. Dunarii, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor-Judecatoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este



Comuna  Movilița.,  sa  aprobe  modificarile  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 201/22.02.2013, Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.
(2) Acorda mandat  special  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara Euro-Apa, cu sediul in orasul
Voluntari,  Bd.  Dunarii,  nr.  71,  et.  2,  cam.  4  .  jud.  Ilfov,  inregistrata  in  Registrul  Asociatiilor  si
Fundatiilor-Judecatoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este
Orasul/Comuna  Movilița, sa semneze prin reprezentantul sau legal, Presedintele Asociatiei, in numele
si pe seama Comunei Movilița , Actul Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de
alimentare  cu  apa  si  de  canalizare  nr.  201/22.02.2013,  Actul  Aditional  la  Caietul  de  sarcini  al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si Actul Aditional la Regulamentului serviciului.

Art.3.  Reprezentantul comunei Goga Ioan  in cadrul AGA a Asociatiei  si Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

NR. 8
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  16-02-2021

 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 



CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

 

PROIECT DE HOTARARE
Privind mandatarea reprezentantului comunei sa aprobe modificările Caietului

de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului
Serviciului si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe
modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă

şi canalizare

Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de   :
Avand in vedere:
   - referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.      
- Referatul ADI Euro-Apa cu privire la mandatarea reprezentantului comunei sa aprobe modificările Caietului de   
  Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului Serviciului si mandtarea  
  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de delegare a  
   gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;
 - avizul comisiei de specialitate nr.  
In conformitate cu : 

-prevederile art. 6 pct. 2 si ale art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu apă şi canalizare nr. 201/22.02.2013;
-prevederile art. 16 alin. (3) lit. „f” coroborate cu prevederile art. 21 alin. (1) si prevederile art. 17 alin. (2) 
lit. „D” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa;
-prevederile art. 8 alin. (3) lit „d^2”, lit. „i” si ale art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare;
-prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si
de canalizare;
-prevederile art. 91, art. 129 alin. (2) lit. „d” si alin. 7 lit. „n” din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ;

 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.l. Se imputerniceste reprezentantul comunei............... in cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa, dl/dna............., sa aprobe in numele si pe seama comunei................ modificarile
Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.

Art.2. (1) Acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, cu sediul in
orasul Voluntari, Bd. Dunarii, nr. 71, et. 2, cam. 4 . jud. Ilfov, inregistrata in Registrul Asociatiilor si
Fundatiilor-Judecatoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este
Comuna  .................,  sa  aprobe  modificarile  Contractului  de  Delegare  a  gestiunii  serviciului  de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 201/22.02.2013, Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare
cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.



(2) Acorda mandat  special  Asociatiei  de Dezvoltare  Intercomunitara Euro-Apa, cu sediul in orasul
Voluntari,  Bd.  Dunarii,  nr.  71,  et.  2,  cam.  4  .  jud.  Ilfov,  inregistrata  in  Registrul  Asociatiilor  si
Fundatiilor-Judecatoria Buftea sub nr. 67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este
Orasul/Comuna  ................., sa  semneze  prin  reprezentantul  sau  legal,  Presedintele  Asociatiei,  in
numele si pe seama Comunei............. , Actul Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului
de alimentare  cu apa si  de canalizare  nr.  201/22.02.2013,  Actul  Aditional  la  Caietul  de sarcini  al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si Actul Aditional la Regulamentului serviciului.

Art.3. Reprezentantul comunei ....................... in cadrul AGA a Asociatiei si Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4. Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

Nr.3/04-01-2021 

 

             ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA



            Nr.  2P/05-02-2021

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind    mandatarea reprezentantului comunei sa

aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare si ale Regulamentului Serviciului si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare

Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare

 
      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la

proiectul Hotararii Consiliului Local privind mandatarea reprezentantului comunei sa
aprobe modificările Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de

canalizare si ale Regulamentului Serviciului si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de delegare a gestiunii

serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare , 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   conformarea autorității locale la prevederile 
art. 10 alin (4) din Legea  nr. 51./2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; și totodată respectarea prevederilor din contractul de delegare al 
serviciului .

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare privind      
si sa adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA



 

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea cotizatiei comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa 

Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de   :
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.       ; 
Referatul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa;
- avizul comisiei de specialitate nr.  
In conformitate cu : 
Prevederile art. 7 lit. “d”, art. 11 lit. “b” coroborate cu art. 16 alin. (2) lit. “c” si lit. “k” din Statutul ADI 
Euro-Apa;
Prevederile art. 5 alin. (3) lit. “d” din Actul Constitutiv al ADI Euro-Apa;               
Prevederile art.  90 alin. (1)  si ale art. 129 alin. (2) lit. “d” si ale alin. (7) lit. “n” din OUG 57/2019 privind 
codul adminstrativ, cu modificarile si completarile 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 aproba cotizatia comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro- 
                  Apa pentru anul 2021 in cuantum de 12000 lei.

 Art. 2  - Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
                va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

Nr. 4/04-01-2021

 

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 



CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
 

                                                H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea cotizatiei comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara

Euro-Apa 

Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de 16-02-2021
Avand in vedere: 
Referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 4/05-02-2021      
Referatul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa înregistrat sub nr. 4CS/05-02-2021
- avizul comisiei de specialitate nr. 4/08-02-2021 
In conformitate cu : 
Prevederile art. 7 lit. “d”, art. 11 lit. “b” coroborate cu art. 16 alin. (2) lit. “c” si lit. “k” din Statutul ADI 
Euro-Apa;
Prevederile art. 5 alin. (3) lit. “d” din Actul Constitutiv al ADI Euro-Apa;               
Prevederile art.  90 alin. (1)  si ale art. 129 alin. (2) lit. “d” si ale alin. (7) lit. “n” din OUG 57/2019 privind 
codul adminstrativ, cu modificarile si completarile 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 aproba cotizatia comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro- 
                  Apa pentru anul 2021 in cuantum de 12000 lei.

 Art. 2  - Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
                va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

NR. 9
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  16-02-2021
          
   ROMANIA
JUDETUL IALOMITA



PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  2P/05-02-2021

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  aprobarea cotizatiei comunei Movilita pentru Asociatia de

Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa 
  
 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind aprobarea cotizatiei comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara Euro-Apa    , 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  contrctuale cu privire
la plata cotizației comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro- Apa pentru anul
2021

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare   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 
                                 

 



REFERAT  
cu privire la necesitatea aprobarii cotizatiei comunei Movilita pentru Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara Euro-Apa 
In data de 05.04.2013, Consiliul Local al comunei Movilita a adoptat Hotararea nr. 13, prin care s-a

afiliat  la  ASOCIATIA  DE  DEZVOLTARE  INTERCOMUNITARA  EURO-APA,  asociatie cu
personalitate jurídica, aflata in subordinea autoritatilor administratiei publice locale.

Scopul infiintarii  acestei  asociatii  este acela de a reglementa,  infiinta,  organiza, finanta,  exploata,
monitoriza si gestiona in comun serviciul de alimentare cu apa potabila,  si de canalizare si epurare a apelor
uzate pentru toti locuitorii unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei, la un cost cat mai mic
dar cu respectarea principiilor rentabilitatii, calitatii si eficientei.

Pentru buna  organizare, exploatare si gestionare (in conditii de legalitate si in interesul general al
comunitatilor locale respective) a  ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA EURO-
APA, membrii acesteia au obligatia de a asigura sursele de venit necesare atingerii obiectivelor stabilite prin
Actul constitutiv, Statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Asociatiei. 

In conformitate cu prevederile  art. 11 lit. “b” din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
Euro-Apa actualizat, coroborate cu prevederile art.  90 alin. (1), ale art. 129 alin. (2) lit. “d” si ale alin. (7) lit.
“n” din OUG 57/2019 privind codul  adminstrativ,  cu modificarile  si  completarile  ulterioare  si  avand in
vedere  faptul  ca  principalele  surse  de  venit  ale  ADI  Euro-Apa  sunt  cotizatiile  membrilor,  propunem
adoptarea  proiectului  de hotarare cu privire la  aprobarea  cotizatiei  comunei  Movilita  pe anul  2021  in
valoare de 12 000 lei pentru sustinerea activitatilor Asociatiei.

Director executiv
Constantin Niculae

 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 



CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
 

H O T Ǎ R Â R E
privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și procedurii de închiriere a
acesteia de cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica pânǎ la adoptarea

hotǎrârii privind amenajamentul pastoral la nivelul comunei Movilița

 Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de  16-02-2021
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 5/05-02-2021     ; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr. 5CS/05-02-2021
- avizul comisiei de specialitate nr. 5/08-02-2021  
In conformitate cu : 
-Hotărârea Consiliului Judetean Ialomița nr. 204/ 18.12.2020 privind stabilirea prețului mediu/tonă masă 
verde obínută de pe  pajiști pentru anul 2021;
-  Prevederile art. 6, alin.(5) si art. 9, alin.(2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
cu modificǎrile şi completǎrile  aduse ulterior, inclusiv Legea nr. 44/ 19.01.2018;
-  Prevederile HG nr. 1064/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013, 
privind  organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului  funciar nr.18/1991, 
-  Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de 
animale pe  hectar de pajiște,
-   Prevederile Ord. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor 
de pajiști aflate în domeniul public sau privat al UAT,

 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 

actualizata privind  Codul Administrativ ;

                                                    H O T Ǎ R Â R E

Art.1(1) Se aprobă Regulamentul de exploatare şi procedura de închiriere cǎtre crescǎtorii de animale din 
comunitatea localǎ înregistrați în  Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) ,  a suprafeței de  86,0898  ha 
pajiște comunală înscrisă în  domeniul  public al comunei Movilița , conform anexei nr. 1 .

(2) Regulamentul prevǎzut la alin. (1) se va aplica  pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul
pastoral.

Art.2.(1) Se aprobă Studiul de oportunitate prevǎzut in anexa 2. care face parte integrantă din prezenta  
               hotărâre.

(2) Se aprobǎ modelul contractului de închiriere conform anexei 3, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se împuternicește dl.  Drăghici Marian, viceprimarul comunei, să semneze   documentele necesare și 
contractele de închiriere.

 
Art.4.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  



           va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ, CONTRASEMNEAZÃ PENTRU LEGALITATE
Maican Maria                                                          SECRETAR  GENERAL COMUNA 

             Ana MIHULEAC  

Nr. 10
Adoptatã la Movilița
Astãzi,  16   februarie  2021 

ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
 

PROIECT DE H O T Ǎ R Â R E
privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și procedurii de închiriere a
acesteia de cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica pânǎ la adoptarea

hotǎrârii privind amenajamentul pastoral la nivelul comunei Movilița

 Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de   
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.       ; 
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub  nr.  
- avizul comisiei de specialitate nr.  
In conformitate cu : 
-Hotărârea Consiliului Judetean Ialomița nr. 204/ 18.12.2020 privind stabilirea prețului mediu/tonă masă 
verde obínută de pe  pajiști pentru anul 2021;
-  Prevederile art. 6, alin.(5) si art. 9, alin.(2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și 
exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
cu modificǎrile şi completǎrile  aduse ulterior, inclusiv Legea nr. 44/ 19.01.2018;
-  Prevederile HG nr. 1064/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 34/2013, 
privind  organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea 
Legii fondului  funciar nr.18/1991, 
-  Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de 
animale pe  hectar de pajiște,
-   Prevederile Ord. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor 
de pajiști aflate în domeniul public sau privat al UAT,

 
 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. c) din OUG 57/2019 

actualizata privind  Codul Administrativ ;

                                                    H O T Ǎ R Â R E

Art.1(1) Se aprobă Regulamentul de exploatare şi procedura de închiriere cǎtre crescǎtorii de animale din 
comunitatea localǎ înregistrați în  Registrul Național al Exploatațiilor (RNE) ,  a suprafeței de  86,0898  ha 
pajiște comunală înscrisă în  domeniul  public al comunei Movilița , conform anexei nr. 1 .

(2) Regulamentul prevǎzut la alin. (1) se va aplica  pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul
pastoral.

Art.2.(1) Se aprobă Studiul de oportunitate prevǎzut in anexa 2. care face parte integrantă din prezenta  
               hotărâre.

(2) Se aprobǎ modelul contractului de închiriere conform anexei 3, care face parte integrantâ din 
prezenta hotărâre. 

 
Art.3. Se împuternicește dl.  Drăghici Marian, viceprimarul comunei, să semneze   documentele necesare și 
contractele de închiriere.

 



Art.4.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
           va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  

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

Nr. 5/04-01-2021

 

 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 10./ 16 februarie 2021



STUDIU DE OPORTUNITATE
întocmit în vederea închirierii suprafeței de  86.0898 ha pășune comunală, pentru pășunatul

animalelor proprietatea crescătorilor de animale din comuna Movilița 

I.-OBIECTUL ÎNCHIRIERII 
1.-Il reprezintã închirierea suprafeței de  86.0898 ha de pășune, crescatorilor de animale,  amplasată după 
cum urmează:
2.-Terenul situat in extravilanul comunei  Movilița  , apartine domeniului public  al comunei avand destinatia
pășune comunală.

II-SCOPUL ÎNCHIRIERII
Punerea în valoare și folosirea optimă a pășunii în vederea satisfacerii nevoilor
crescătorilor de animale, precum și a asigurării unor surse de venit în bugetul local.

III.- MOTIVELE INCHIRIERII
Creșterea responsabilității utilizatorilor de pășuni în asigurarea întreținerii și creșterii potențialului economic 
al pajiștilor.
Creșterea resurselor financiare în bugetul local, necesare ameliorării bazei materiale care să asigure 
necesarul de hrană a animalelor din comună.

IV-MODALITATEA DE INCHIRIERE
- Incredintare directa catre crescatorii de animale care au folosit deja suprafata de pasunat.

V-DURATA INCHIRIERII- 1 an, cu posibilitate de prelungire pânǎ la elaborarea, aprobarea  si punerea în
aplicare a  amenajamentului pastoral, în condițiile prevăzute de OUG 34/2013, cu modificǎrile si 
completǎrile ulterioare. 
Contractul se încheie pe bază de cerere,cu respectarea condițiilor prevăzute în Regulament. 

V.I NIVELUL TAXEI DE INCHIRIERE
Nivelul minim al închirierii este de   ...... lei/ha/an, calculat în funcţie de potenţialul de producţie al păşunii şi
preţul pe tona de furaje, încărcătura pe hectar.

Viceprimar , 

                                                                                       Drăghici Marian
 

Anexa nr.  1 la HCL nr. 10 / 16 februarie 2021  



 

REGULAMENT 
privind Regulamentul de exploatare a pǎsunii comunale și procedurii de închiriere a acesteia

cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ, ce se vor aplica pânǎ la adoptarea
hotǎrârii privind amenajamentul pastoral

CAP.I-DPREPTUL DE PROPRIETATE AL PAJIȘTII/ADMINISTRAREA PAJIȘTILOR

Art.1.-(1)Dreptul de proprietate aparține comunei Movilița , suprafața de pajiști fiind  înscrisă în 
inventarul bunurilor aparținînd domeniului public al  comunei
(2)Dreptul de folosință asupra terenului pentru pășunat se acordă pe bază de  contract de închiriere.

CAP.II-COORDONAREA ACTIVITĂȚII DE PĂȘUNAT

Art.2. (1)Până la sfârşitul anului  2021 Primăria comunei Movilița , împreună cu  specialiști din 
cadrul Direcției Agricole și ai Camerei Agricole județene vor întocmi  proiectul de amenajament 
pastoral, care va fi supus aprobării Consiliului local . Pînă la această dată, gestionarea pășunii se 
face conform prevederilor prezentului Regulament.
(2) UAT Movilița , în calitate de deținător de pajiști,este obligată să mențină  suprafața totală 
ocupată cu pajiști la 1.01.2021 și înregistrată în registrul agricol ca  pășune. Suprafața totală de 
pajiști se actualizează în registrul agricol conform OG  28/2008 privind registrul agricol.
(3) Pajiștile se folosesc pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje.
(4)Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiștilor.Prin excepție 
scoaterea definitivă sau temporară a pajiștilor din circuitul agricol se face numai cu avizul MADR 
strict petru situaţiile enumerate de lege.
(5)Pentru buna administrare a pajiștilor, secretarul UAT ține registrul cu actele de evidență a 
pajiștilor, planul cadastral al suprafețelor concesionate sau închiriate.
(6) Se împuternicește dl.  Drăghici Marian  ,viceprimar și Păun Daniela , inspector Registru agricol, 
pentru a stabili și propune consiliului local capacitatea de pășunat.
(7) In vederea organizării in conditii optime a pășunatului, desfășurarii  activității de păstrare a 
integrităţii pasunii comunale,intretinerea, efectuarea lucrarilor  de ridicare a potentialului productiv 
al pasunii, se constituie comisia de administrare a pasunii, in urmatoarea componență:
1.-Viceprimar  - Drăghici Marian 
2.-Consilier com. Registru Agricol - Păun Daniela 
3.-Consilier  cadastru –  urbanism- Gramnea Duțu Ioana
4.-Consilier local - Lazăr Ion   
5.-Consilier local - Geantana Petrică  

Cap.III-DELIMITAREA SUPRAFEȚEI PAJIȘTII 
1(1) Suprafața totală de pășune a comunei  este de ................... ha, amplasată după cum urmează:



Nr.crt
.

Localitatea
Suprafata

-ha-
Tarla Parcela Bloc fizic

Observatii/
Repartizare pe

specii
1.  Movilița 7.0927 60 380/4
2.  Movilița    1.7454 62 389/2
3.  Movilița 3.0477 44 311, 312
4.  Movilița 0.9892 44 304
5. Movilița 4.6330 44 305,306,307
6. Movilița 0.5716 66 413
7. Movilița 0.3400 59 375/2
8. Movilița 2.7762 59 376/1
9 Movilița 1.2808 59 372
10 Movilița 15.5844 4 26
11 Movilița 9.5598 10,12 70,74
12 Movilița 2.5226 33 262
13 Movilița 20.7636 61 382,396

14 Movilița 4.0659 57 366/3
15 Movilița 0.1035 30 236
16 Movilița 0.2076 30 238,242
17

Total

Total general 86.0898

Cap.IV-PERIOADA DE PĂȘUNAT- 
Inceperea pășunatului - 1.04 (în funcție de condițiile pedoclimatice și gradul  de dezvoltare a 

covorului ierbos).
Incheierea pășunatului -15.11 (dată stabilită în funcție de evoluția temperaturilor și regimul 

precipitațiilor);
Perioada de stabulatie: 15 noiembrie- 31 martie a fiecarui an, hrana animalelor urmand a fi 

asigurata de proprietarii de animale din baza furajera proprie si cea  constituita in acest sens pe 
suprafata de pasune comunala. 

Pe perioada de stabulatie, pasunatul pe suprafata de islaz este interzis.

Cap.V-CAPACITATEA DE PĂȘUNAT ȘI ÎNCĂRCĂTURA OPTIMĂ
(1)Pajiștea se împarte pe unități de exploatare ( suprafață de pășune care  asigură necesarul de masă 
verde ptr. o grupă de animale pe întregul sezon de pășunat)
 

Specia

Nr.
animale 
înreg.în 
RNE

Coef.de
conversie 
a anim.în 
UVM

Nr. UVM
Incărc.Min.
ha-UVM

Incărc. pe
ha
stabilită
-UVM-

Nr.
Anim/
ha

Necesar
suprafata
pajiște -
ha

Bovine peste
2 ani

73 1,0 1,0  1,0 36.00

Bovine
Pînă la 2 ani

20 0,6 1,6 1,6

Cabaline 50 1,0 1,0 1,0
Ovine,caprine 461 0,15  6,6 6,6 92.00 



Necesar islaz ptr. anim. înscrise în RNE 128
Existent islaz 86.0898
Excedent -42
Suprafata de pajiști ptr.care membrii colectivit. nu dețin anim. și care se închir. altor 
cresc. de  animale

0

(2)Capacitatea de pășunat ( Art.8 din HG 544/2013) se calculează după următoarea 
formulă
P-Producția de masă verde /ha s-a determinat astfel:
11000 kg./ha(Producția medie comunicată de DADR) x cu 0,3(Coeficient de corecție  stabilit de 
Consiliul local )=3300 kg.masă verde/ha
Zp-Număr zile de pășunat = 229 zile (01.04-15.11.2014)
C.i-consum zilnic de iarbă=65 kg masă verde /UVM
Î.A.Încărcătura cu animale /ha de pajiște ,exprimată în UVM  0,41 UVM /ha

Prețul prevăzut în contractele de închiriere (art. 6 alin.6 HG 1064/2013) se stabileșe  în 
funcție de capacitatea de pășunat și prețul mediu /to stabilit prin HCJ.

Preț închiriere/ha = 3,3 t  x 30 lei/to = 99 lei/ha/an  
(3)Procedura de închiriere 

Pînă la data de 1 aprilie , în baza hotărîrii consiliului local, se va derula procedura de 
închiriere. 

In baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice avînd animalele 
înscrise în Registrul Național al Exploatațiilor,în conformitate cu hotărîrea consiliului  local, se vor 
încheia contracte de închiriere pentru suprafețele de pajiști  disponibile, proporțional cu efectivele de
animale deținute în exploatație, pe o perioadă de 1 an. 
    Anual, pînă la 1 martie, primarul comunei verifică respectarea încărcăturii de 
animale pe ha/contract și stabilește disponibilul de pajiști ce pot face obiectul 
concesionării/închirierii ulterioare.

Cap.VI-STABILIREA CĂILOR DE ACCES, A SURSELOR ȘI  LOCURILOR DE 
ADĂPOST ȘI ADĂPAT 

(1)Accesul cu animalelele pe suprafața de pășune se face  pe drumurile de exploatare.
(2)Pentru a ocupa suprafața de pășune repartizată prin contract,crescătorilor de
animale le este permisă traversarea cu anaimalele pe suprafața de teren din vecinătatea 
amplasamentului,dacă nu există drumuri de acces amenajate.
(3) Se vor lua masuri de asigurare a apei potabile pe toată perioada de pășunat, in cantitate suficientă
, daca este nevoie se vor crea adapatori. 
(4)Pe suprafața de pajiști vor fi amenajate stîne și adăposturi de către  crescătorii de animale 
deținători de contract de închiriere.
(5)Amenajarea stânelor se va face numai cu aprobarea Primăriei daca sunt indeplinite urmatoarele 
conditii:
-s-a solicitat în scris locul unde intentionează să amplaseze stâna;
-a prezintat tabelul cu numarul de animale pe proprietari;
-a incheiat un contract de pasunat ;



-nu are în cârd animale din alte localitati;
-are  certificat eliberat de medicul veterinar în ce priveste sănătatea animalelor;

Cap.VII-IMPARȚIREA PAJIȘTII PE TARLALE PENTRU FIECARE SPECIE
Suprafața de pajiște se va  împarti pe specii astfel:
Specia Numar cap./

UVM
Încărc.pe ha
(capacitatea
de pășunat

Supraf.
- ha -
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necesară efectiva

Bovine,cabaline 
(adulte +tineret)

93  

Cabaline 50 
Ovine , caprine 461  

Cap.VIII-LUCRĂRI CE SE EXECUTĂ IN FIECARE AN PENTRU  ÎNTREȚINEREA ȘI 
CREȘTEREA FERTILITĂȚII SOLULUI
(1)Se va organiza curatirea islazului inainte de invoirea animalelor la pasunat 
precum si in timpul pasunatului, ori de cate ori este necesar;
(2)Se vor asigura actiuni de administrare a ingrasamintelor chimice pe  suprafetele care reclamă 
aceasta ameliorare;
(3)Supraînsămînțarea pajiștilor se realizează numai cu semințe de plante  erbacee furajere perene 
graminee și leguminoase sau amestec



(4)Se va asigura plantarea unor perdele de arbusti sau pomi, care sa  foloseasca ca refugiu pe 
perioadele caniculare;
(5)Medicul veterinar va organiza actiuni de verificare a stării sănătății  animalelor inainte de ieșirea 
la pășunat.

CAP.IX CONTROLUL MODULUI DE DESFĂȘURARE A  PĂȘUNATULUI

(1)Folosirea și exploatarea pajiștilor se face cu respectarea bunelor condiții  agricole și de mediu.
(2)Atribuţiile privind păşunea şi păşunatul pe teritoriul comunei , revin compartimentului  Registru 
Agricol, sub coordonarea viceprimarului comunei,în cadrul căruia se vor desfăşura următoarele 
activităţi:
a) întocmirea şi gestionarea contractelor de concesiune/închiriere;
b) verificarea cu privire la modul în care concesionarii/chiriașii  îndeplinesc obligaţiile prevăzute în 
contract;
c) monitorizarea lucrărilor de întreţinere şi de îmbunătăţire a pajiştilor;
d) alte activităţi care se impun, în baza prevederilor legale în vigoare privind păşunile.
(3)Pasunatul se va organiza pe specii de animale si parcele anume repartizate, 
tinandu-se cont de numarul de animale existente ,inregistrate in registrul agricol  comunal
(4)  Obligaţiile crescătorilor de animale:
a. Să întocmească un program de păşunat raţional, cu respectarea perioadei de
refacere a covorului vegetal, după fiecare ciclu de păşunat. Vor fi înscrise măsurile ce trebuie 
respectate la începutul fiecărui sezon de păşunat, cu privire la curăţarea
păşunilor, eliminarea buruienilor toxice, târlirea, eliminarea excesului de apă, modul de grupare a 
animalelor pe păşune, acţiunile sanitar-veterinare obligatorii; 
b. Să declare animalele pentru a fi înscrise în registrul agricol al localităţii, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
c. Să facă dovada existenţei certificatului de sănătate eliberat de medicul veterinar de circumscripţie,
pentru întregul efectiv de animale învoite la păşunat;
d. Să respecte limitele trupului de păşune repartizat, durata ciclului de păşunat, să asigure protecţia 
parcelelor învecinate şi a tuturor culturilor din apropierea suprafeţelor repartizate pentru păşunat;
e. Să aibă grijă şi să păstreze în bună stare dotările şi construcţiile pastorale;
f. Să respecte normele sanitar-veterinare în vigoare şi dispoziţiile organelor sanitar-veterinare;
g. Să urmărească permanent starea de sănătate a animalelor şi să anunţe imediat apariţia sau 
suspiciunea unei boli transmisibile.
h. Să nu schimbe categoria de folosinţă a suprafeţelor de păşune. 
i. Să nu traverseze suprafața de păşuni cu căruţa sau cu orice alte mijloace de transport, care 
cauzează deteriorarea acestora sau crearea de noi drumuri.
(5)Comisia de administrare a pășunii, cu sprijinul agenților de politie atunci
 când este cazul, vor efectua controale periodice la stanile organizate, in scopul  depistarii animalelor
din alta localitate.
(6)Se interzice pasunatul animalelor sau lasarea acestora nesupravegheate pe  strazi.
(7)Se interzic constructiile de orice fel neautorizate, cat si depozitarea unor  materiale, gunoi 
menajer sau agrozootehnic pe pășunea comunală. 
(8)Nerespectarea condițiilor de pasunat stabilite se sanctionează conform  prevederilor art. 14 din 
OG 34/2013 privind organizarea,exploatarea si administrarea  pajistilor .
(9)Se imputerniceste viceprimarul comunei, pentru a asigura punerea în  aplicare a regulamentului 
de pășunat ,a tuturor prevederilor legale în domeniu și a  constata contraventiile cu privire la 
administrarea pasunii.
(10) Păşunatul neautorizat reprezintă:



a) păşunatul cu animale care nu sunt înregistrate la registrul agricol;
b) păşunatul pe alte suprafeţe decât cele stabilite, respectiv migrare pe alte păşuni sau terenuri 
(fâneţe, ogoare, mirişti, diguri etc.), în condiţiile în care nu există acordul scris al 
proprietarului/arendaşului de teren;
c) introducerea  animalelor la  păşunat pe pajişti, fără ca proprietarii acestora să deţină contracte de  
concesiune/închiriere ;
d)păşunatul cu animale pentru care nu există certificate sanitar-veterinare care să ateste starea de 
sănătate a acestora;
e) păşunatul animalelor depistate bolnave;
f) păşunatul în afara perioadei de păşunat stabilite.
g) păşunatul animalelor aduse din alte localităţi.
i) Sancţiunile aplicabile sunt cele prevăzute în art. 14 din OUG nr.34/2013.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
MAICAN Maria                                                                              Ana MIHULEAC



    ROMÂNIA                                                                                         
JUDEŢUL IALOMIŢA                                     Anexa nr. 3 la Hotararea nr.   / 16 februarie 2021
COMUNA  MOVILIȚA                                         
                    
                                                    CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR._______
                                                    încheiat  astăzi,__________________2021

  I. PĂRŢIILE CONTRACTANTE
1.Între Comuna Movilița, cu sediul în Movilița str. Calea Bucureşti nr. 99, având codul de identificare fiscalǎ
...................................., reprezentatǎ legal prin viceprimar Dăghici Marian, în calitate de locator,şi 
2.______________________________________________, cu exploataţia*) în localitatea Movilițai, 
str..............................................nr............, judeţul Ialomiţa,având CNP/CUI ...................................., nr. din 
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE). .............../............/................., contul 
nr................................................., deschis la......................................................, telefon ................................, 
fax..............................., reprezentată prin.........................................................., cu funcţia 
de..........................................,în calitate de locatar,

în temeiul prevederilor art. 1169 din  Codului Civil, al prevederilor art.297 alin.(1) lit.c) din  OUG nr.
57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările şi completările ulterioare și  a prevederilor art........... 
din  Hotărârea  Consiliului Local al Comunei Movilița  privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a 
pǎsunii comunale și procedurii de închiriere a acesteia de cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea 
localǎ , ce se vor aplica pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul pastoral la nivelul comunei 
Movilița
II. OBIECTUL  CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea pasunii aflate în domeniul public al comunei Movilița, 
pentru păşunatul animlelor sau producerea de furaje perene pentru un număr de……….. animale din 
specia……………,număr de………….. animale din specia……………,număr de ………animale din specia.



Împărţirea  pe parcele rezultă din datele cadastrale şi din schiţa anexată care face parte din prezentul 
contract,după cum urmează:

Nr.
crt.

Denumirea 
parcelei

Număr 
cadastral al 
parcelei

Bloc
Fizic

Suprafaţa
ha

Observaţii

Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de process-verbal în termen de 5 zile de la data
semnării contractului,process-verbal care devine anexă la contract.
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:
bunuri de retur care revin de plin drept,gratuit şi libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului:-
suprafaţă de_______ha.
bunurile de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă îşi
manifestă intenţia de a prelua în schimbul plăţii unei compensaţii egale cu valoarea contabilă actualizată.
bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului: -dacă este cazul-.
La încetarea contractului de închiriere din orice cauză,bunurile prevăzute la pct.3,lit.a se vor repartiza 
potrivit destinaţiilor arătate la acest punct,locatorul fiind obligat să restituie,în deplină proprietate,liber de 
orice sarcină,bunul închiriat.
Obiectivele locatorului sunt:
Menţinerea suprafeţei de pajişte;
Realizarea păşunatului raţional pe grupe de animale şi pe tarlale, cu scopul menţinerii calităţii covorului 
vegetal;
Creşterea producţiei de masă verde pe hectar de pajişte.
III.  DURATA CONTRACTULUI 

1.Durata închirierii este de ................... ani calendaristici, adică începând cu data 
de ......................................., 
2.Contractul de închiriere poate fi reîinoit/ prelungit pentru o perioadă egală cu  durata sa iniţială, ţinând cont
de respectarea clauzelor contractuale,valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte şi alte 
asemenea,cu condiţia ca prin prelungire să nu se depăşească termenul de maxim ................ ani prevăzut de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2013,privind organizarea,administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991.    

IV.  PREŢUL ÎNCHIRIERII.
 1.  Preţul închirierii este în valoare de    99 lei/an/ha.
2. Suma totală prevăzută la pct.1 va fi plătită prin  ordin de plată la contul comunei Movilița, deschis la 
Trezoreria Urziceni, sau în numerar la casieria unităţii administrativ-teritoriale.
3.  Plata chiriei se face în două tranşe: 30% până la data de 30 iunie a fiecărui an şi 70% până la data de 31 
octombrie a fiecărui an.
4.  Întârzierea la plata chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de 
întârziere,cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.
5.  Neplata chiriei până la încheierea anului calendaristic conduce la rezilierea contractului.

V.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR.

Drepturile locatarului :
-să exploateze în mod direct,pe riscul şi pe răspunderea sa,  pajiştile care fac obiectul contractului de 
închiriere.



VI.  Drepturile locatorului :
-să inspecteze suprafeţele de pajişti închiriate,verificând respectarea obligaţiilor asumate de 
locatar.Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a locatarului.
- să predea pajiştea locatarului,indicându-i limitele,precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal ;
-să solicite utilizatorului,situaţia lucrărilor realizate,cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent,confor 
legislaţiei în vigoare ;
 -să îşi dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe pajişte ;
-să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către locatar pe pajişte şi să confirme prin semnătură 
executarea acestora.

VII.  Obligaţiile locatarului :
-să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a pajiştilor ce fac obiectul 
prezentului contract ;
-să nu subânchirieze  bunurile care fac obiectul prezentului contract.Subânchirierea totală sau parţială este 
interzisă,sub sancţiunea nulităţii absolute ;
-să plătească chiria la termenul stabilit ;
-să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat ;
-să comunice în scris primariei,în termen de 5 zile de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea,în 
vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat ;
-să păşuneze animalele exclusiv pe terenul închiriat ;
-să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale ;
-să introducă animalele la păşunat numai în perioada de păşunat stabilită ;
-să nu introducă animalele la păşunat în cazul excesului de umiditate a pajiştii ;
-să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetaţiei nefolositoare şi a excesului de apă,de 
fertilizare,anual ;
-să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu,în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
-să restituie locatorului,în deplină proprietate ,bunurile de retur,în mod gratuit şi libere de orice sarcini,la 
încetarea contractului de închiriere prin ajungere la termen ;
-să restituie concendentului suprafaţa de pajişte ce face obiectul prezentului contract în condiţii cel puţin 
egale cu cele de la momentul închirierii contractului ;
-să plătească impozitul aferent terenului închiriat, conform legislaţiei în vigoare.

VIII. Obligaţiile locatorului :
a)să nu îl tulbure pe locatar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere ;
b)să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere,în afară de cazurile prevăzute expres de lege ;
c)să notifice locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturile locatarului ;
d)să constate şi să comunice locatarului orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor prezentului 
contract ;

IX.  CLAUZE CONTRACTUALE REFERITOARE LA ÎMPĂRŢIREA 
RERSPONSABILITĂŢILOR DE MEDIU ÎNTRE PĂRŢI.

Părţile din contract se angajează să respecte legislaţia privind protecţia mediului în vigoare.

X.   RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ.  
 
Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage 
răspunderea contractualǎ a părţii în culpă.
Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract părţile datorează penalităţi în limitele 
stabilite de legislaţia în vigoare.Dacă penalităţile nu acoperă paguba,se vor plăti daune.
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere.



XI.  LITIGII.

Litigiile de orice fel ce vor decurge din erxercitarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale 
amiabilă.În cazul în care acest lucru este imposibil,vor fi rezolvate prin instanţele de judecată.
Pe durata închirierii,cele două părţi se vor supune legislaţiei în vigoare.
Prezentul contract constituie titlu executoriu,în condiţiile în care contractul respectă prevederile art.1798 din 
Codul civil.

 XII.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI.

Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situaţii :
a)în cazul imposibilităţii  locatarului de a-l exploata prin neasigurarea încărcăturii minime de animale ;
b)păşunatul altor animale decât cele înscrise în RNE ;
c)la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere ;
d)în cazul în care interesul naţional sau local o impune,prin denunţarea unilaterală de către locator în baza 
documentelor oficiale.
e)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locatar,prin reziliere de către locator,cu plata unei 
despăgubiri în sarcina locatarului ;
f)în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către locator,prin reziliere de către locatar,cu plata unei 
despăgubiri în sarcina locatorului ;
g)în cazul imposibilităţii obiective a locatarului de a-l exploata,prin renunţare,fără plata unei despăgubiri ;
h)neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei,a impozitului şi a penalităţilor  
datorate ;
i)în cazul vânzării animalelor de către locatar ;
j)schimbarea destinaţiei terenului,folosirea pajiştii în alte scopuri decât cele pentru care a fost închiriat 
terenul ;
k)în cazul în care se constată faptul că pajiştea închiriată nu este folosită.
XIII.  FORŢA  MAJORĂ.

-Niciuna din părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător-total sau parţial-a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract,dacă 
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră,aşa cum
este definită de lege.
-Apariţia şi încetarea cazului de forţă majoră se vor comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile,prin 
telefon,fax,urmat de o notificare scrisă,cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către 
autorităţile competente.În caz de forţă majoră,comunicată şi constatată în condiţiile de mai sus,exercitarea 
obligaţiilor părţilor se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia,cu menţiunea că niciuna dintre părţi 
nu va pretinde penalităţi sau despăgubiri.
-Dacă în termen de 10 zile de la producerea evenimentului respectiv nu încetează,părţile au dreptul să îşi 
notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
-În cazul decesului locatarului,moştenitorii legali sau testamentari ai exploataţiei pot continua derularea 
contractului.

XIV.  NOTIFICĂRI.

-În accepţiunea părţilor contractante,orice notificare adresată uneia dintre acestea celeilalte este valabil 
îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în pertea introductivă a prezentului 
contract.
-În cazul în care notificarea se face pe cale poştală,ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire(A.R.) şi se consider primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal.
-Dacă notificarea se transmite prin fax,ea se consider primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost 
expediată.



-Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul 
uneia dintre modalităţile prevăzute la alineatele precedente.  

XV.  DISPOZITII FINALE.    

-Prezentul contract poate fi modificat şi adaptat cu legislaţia în vigoare pe parcursul executării sale,cu 
acordul părţilor.
-Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face 
numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
-Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însoţite prin hotărârea consiliului 
local.
-Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanţă cu prevederile sale,în 
condiţiile în care contractul respectă prevederile art.1798 din Codul civil.
-Prezentul contract împreună cu anexele sale,care fac parte integrantă din cuprinsul său,reprezintă voinţa 
părţilor.
-Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, 
astǎzi,______________ 2021 data semnării lui, la Primaria comunei Movilița.

 LOCATOR                                                                                    LOCATAR,
COMUNA   MOVILIȚA
REPREZENTAT LEGAL  PRIN                                                         _____________________
         VICEPRIMAR,                                                                                ______________________
                           
     DRĂGHICI MARIAN              
                  

                             

   ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  5P/05-02-2021

                                                          REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și

procedurii de închiriere a acesteia cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica
pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul pastoral

  
 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind  aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și procedurii
de închiriere a acesteia cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica pânǎ la
adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul pastoral  , 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. 6, alin.(5) si art. 9, alin.(2) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și 



exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și completarea Legii fondului funciar 
nr.18/1991, cu modificǎrile şi completǎrile  aduse ulterior, inclusiv Legea nr. 44/ 19.01.2018 
precum necesitatea valorificǎrii suprafetei de pǎşune si solicitǎrile repetate ale  crscǎtorilor de 
animale din comunitatea localǎ, 

punerea în valoare și folosirea optimă a pășunii în vederea satisfacerii nevoilor crescătorilor de 
animale,, pânǎ la elaborarea amenajamentului pastoral

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare    si sa 
adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 

 
 
 

ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  MOVILIȚA
Nr.   5cs/05-02-2021

REFERAT  DE SPECIALITATE  
privind  proiectul de hotǎrâre pentru aprobarea  Regulamentului de exploatare a pǎsunii comunale și
procedurii de închiriere a acesteia cǎtre crescǎtorii de animale din comunitatea localǎ , ce se vor aplica

pânǎ la adoptarea hotǎrârii privind amenajamentul pastoral

In data de 26 ianuairie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 44/ 2018 care aduce modificǎri OUG nr. 24/
2013 privind organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și 
completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare . Astfel cǎ la art. 9, 
alin. (2) se precizeazǎ : 
    “Art. 9(2) Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat
al comunelor, oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă
a acestora, unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate 
cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, 
persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al 
exploataţiilor, membri ai colectivităţii locale sau care au sediul social pe 
teritoriul localităţii respective, încheie contracte de închiriere prin 
atribuire directă, în condiţiile prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările ulterioare, pentru suprafeţele de pajişti 
disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe 
o perioadă cuprinsă între 7 şi 10 ani. Suprafeţele de pajişti rămase nealocate 
se atribuie în condiţiile prevederilor alin. (1) crescătorilor de animale 



persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în Registrul naţional al 
exploataţiilor.”  iar la art. 6 alin. “(2) Consiliile locale au obligaţia să elaboreze 
amenajamentul pastoral, valabil pentru toate pajiştile aflate pe unitatea 
administrativ-teritorială în cauză, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe 
de urgenţă.”

Tinând cont si de celelalte prevederi legislative :
-  Prevederile art. 6, alin.(5) si art. 9  din OUG nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea și 

exploatarea pajiștilor permanente și pentru  modificarea  și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, 
cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

-  Prevederile HG nr. 1064/2013 de aprobare a Normelor metodologice pentru aplicarea OUG 
34/2013, privind  organizarea,administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului  funciar nr.18/1991, 

-  Prevederile Ordinului nr. 544 din 21.06.2013 privind metodologia de calcul a încărcăturii optime 
de animale pe  hectar de pajiște,

-   Prevederile Ord. 407/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a 
suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public sau privat al UAT,

-  Hotărârea Consiliului Judetean Ialomița  privind stabilirea prețului mediu/tonă masă verde obţínută de pe  
pajiști pentru anul 2021;

-a fost elaborat studiul de oportunitate, Regulamentul de exploatare si  procedura de închiriere cǎtre 
crescǎtorii de animale, precum şi  modelul contractului de închiriere. 

Astfel consider cǎ  proiectul de hotǎrâre întruneşte condiţiile de oportunitate si legalitate  şi poate fi 
supus spre abrobare consiliului local. 

SECRETAR GENERAL

                                                                            Ana MIHULEAC

 



DOMNULE    PRIMAR, 

Subsemnatul __________________________________ domiciliat în 

comuna Coşereni, str._______________________, nr. ______, judeţul Ialomiţa, 

posesor al C.I. seria _______, nr. _______________, Cod identificare   

exploataţie agricolǎ  CNP ______________________/ RO ________________,  

telefon __________________, vǎ rog a-mi aproba  închirierea unei suprafete  de 

pǎsune  în condiţiile OG 34 / 2013, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare si al 

Regulamentului aprobat prin Hotǎrârea Consiliului Local nr.  9 / 15 februarie 



2018,  pentru  un numǎr de ______ bovine ______ ovine _______caprine pe care

le deţin în exploataţie  si pentru care fac dovada cǎ sunt înregistrate în Registrul 

Naţional al Exploataţiilor. 

Menţionez cǎ  sunt de acord cu condiţiile impuse de lege si de 

Regulament si solicit acordarea unei suprafete de ______ ha pǎşune (în zona 

bovine / ________ha în zona ovine  _________________________________ 

______________________________________________________________ 

Anexex copie act identitate si adeverintǎ eliberatǎ de medicul veterinar. 

Data, Semnǎtura,

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI   

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                        H O T Ă R Â R E
privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare al

comunei Movilița
 
Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de 16-02-2021  :
Avand in vedere:
   - referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6P/05-02-2021   
- Referatul înregistrat sub nr. 6/05-02-2021 al  S.C. SUPERCOM SA,  titulara contractului de delegare a 
serviciului de salubrizare al comunei, prin care propune completarea regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului de salubrizare, cu un articol privind acordarea unor facilități la plata taxei de 
salubrizare, pentru persoanele aflate în dificultate.
 - avizul comisiei de specialitate nr.6/08-02-2021  
In conformitate cu : 
-prevederile art.  485 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (3) lit. e) din OUG 57/2019 actualizata 
privind  Codul Administrativ ;

                           H O T Ă R Ă Ș T E



Art.l. Se  aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare al 
comunei Movilița cu următorul articol:
,,Art. 39. a) se  acordă scutiri de la plata taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare, pentru 
următoarele persoane fizice sau juridice:
    a) veteranilor de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
    b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi 
economice;  
    c) persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţior legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate.
d) pesoanelor peste optzeci de ani
e) persoanelor care beneficiază de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
2) persoanele care pe timp de iarnă locuiesc în ale localități vor încheia contracte sau vor plătii taxa 
specială pentru șase luni pe an.,,
 
Art.2.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                      CONTRASEMNEAZĂ PENTRU  LEGALITATE
Maican Maria                                                                           SECRETAR  GENERAL COMUNĂ
                                                                                                               Ana MIHULEAC 

NR.11 
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  16-02-2021
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                                    PROIECT DE     H O T Ă R Â R E
privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare al

comunei Movilița
 
Consiliul Local al comunei Movilița întrunit în şedinţă de lucru din data de    :
Avand in vedere:
   - referatul de aprobare al  primarului, inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.       
- Referatul înregistrat sub nr  al  S.C. SUPERCOM SA,  titulara contractului de delegare a serviciului de 
salubrizare al comunei, prin care propune completarea regulamentului de organizare și funcționare al 
Serviciului de salubrizare, cu un articol privind acordarea unor facilități la plata taxei de salubrizare, 
pentru persoanele aflate în dificultate.
 - avizul comisiei de specialitate nr. 
In conformitate cu : 
-prevederile art.  485 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (3) lit. e) din OUG 57/2019 actualizata 
privind  Codul Administrativ ;
                           H O T Ă R Ă Ș T E



Art.l. Se  aprobă completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de salubrizare al 
comunei Movilița cu următorul articol:
,,Art. 39. 1) se  acordă scutiri de la plata taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare, pentru 
următoarele persoane fizice sau juridice:
    a) veteranilor de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
    b) persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi 
economice;  
    c) persoanelor cu handicap grav sau accentuat, persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentanţior legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate.
d) pesoanelor peste optzeci de ani
e) persoanelor care beneficiază de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
2) persoanele care pe timp de iarnă locuiesc în ale localități vor încheia contracte sau vor plătii taxa 
specială pentru șase luni pe an.,,
 

Art.2.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care  
            va fi comunicată prin grija secretarului general al  comunei.  
 
INIŢIATOR                                                   AVIZEAZĂ  PENTRU LEGALITATE
PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                 Goga Ioan                                                          Ana    MIHULEAC

Nr. 6/04-01-2021

 
       ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  6P/05-02-2021

                                                REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind   completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al

Serviciului de salubrizare al comunei Movilița

 
      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii

Consiliului Local privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului de
salubrizare al comunei Movilița   , 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. .  485 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal, care prin aplicarea lui venim în sprijinul persoanelor aflate în dificultate care 
potrivit legii beneficiază de de reduceri sau scutiri la plata taxei de salubritate.
 
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare   si sa 
adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA 
                                 

   ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
COMUNA  MOVILIȚA
Nr.   6CS/05-02-2021

                                                                      RAPORT  
 la  proiectul de hotǎrâre privind completarea  Regulamentului de organizare și funcționare al

Serviciului de salubrizare al comunei Movilița

 

   Avănd în vedere multiplele solicitări ale persoanelor care potrivit 485 din Legea 227/2015 privind Codul 
fiscal,care ar beneficia de reduceri sau scutiri la taxele speciale privind serviciile de interes public, aduc la 
cunoștiința Consiliului Localcă  în HCL privind aprobarea taxelor și impozitelor pentru anul 2021 și în HCL 
privind instituirea taxei speciale pentru serviciul de salubritate al comunei, nu au fost prevăzute asfel de 
scutiri, fapt pentru care propun spre analiză și aprobare scutirile prevăzute de art. de mai sus.



                                                                  VICEPRIMAR

                                                                 DRĂGHICI MARIAN

 

ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                                                                                                 

                                                        H O T Ă R Â R E 
             privind modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021 cu privire la

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 16-02-2021,
Având în vedere:
-HCL nr. 4/05-01-2021 cu privire la   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
  - referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotarare înregistrat sub nr.7P/05-02-2021 
   -     raportul compartimentului de specialitate   nr. 7CS/05-02-2021
   -    avizul comisiei  de specialitate  nr. 7/8-02-2021
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 aprobă modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021, cu privire la    
             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,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                
  
Art.  2.  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
      Maican Maria                                                          SECRETAR  GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr. 12
Adoptata  de Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 16-02-2021

ROMÂNIA
JUDETUL  IALOMIŢA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                                                                                            

PROIECT DE H O T A R A R E 
             privind modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021 cu privire la

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 al primarului, inițiator al proiectului de hotarare înregistrat 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 aprobă modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021, cu privire la    
             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,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                
  
Art.  2.  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.  11/18-01-2021

            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  7P/05-02-2021  
 

                                                        REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021 cu

privire la   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  modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021 cu privire la

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  faptul că în anexa nr.II din HCL nr. 4/05-01-
2021  a fost omis înscrierea cheltuielior neeligibile ale obiectivului de investiții, fapt pentru care este nevoie
de  modificarea și completarea acestei anexe.
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare    si sa 
adoptati hotararea  cu anexa modificată și completată.

.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       Ioan GOGA  
                                 

          

            ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  7CS/05-02-2021  
 

                                                                  RAPORT
  la proiectul de hotărâre   privind modificarea și completarea anexei nr. II a HCL nr. 4/05-01-2021 cu

privire la   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

   



      Având în vedere că în anexa nr. II la HCL nr. 4/05-01-2021, anexă care reprezintă devizul general al
obiectivului de investiții ,,ACHIZIȚIONAREA UNUI ÎNCĂRCĂTOR MULTIFUNCȚIONAL ÎN

COMUNA MOVILIȚA DIN JUDEȚUL IALOMIȚA,, precum și aprobarea documentației tehnico-
economice și a Devizului General, s-a omis evidențierea cheltuielilor neeligibile,fapt pentru care  solicit

adoptarea unei hotărâri privind modificarea și completarea acestei anexe cu cheltuielile respective

.

 

                                                                             COMPARTIMENT CONTABILITATE
                                                                                        Nancu Zoe-Gina

    ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                                                  
                                                      H O T Ă R Â R E
      privind   însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru 
casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  16-02-2021 ,
       Avand in vedere :
-referatul de aprobare al primarului, inițiatorul proiectului de hotarare, inregistrat sub nr.8P/05-02-2021 
-raportul compartimentului financiar contabil nr. 8CS/05-02-2021   
 -avizul comisiei de specialitate nr.8/05-02-2021  
Analizând;
- procesul verbal  al comisiei de inventariere, numită în baza Dispoziţiei nr. 126/16-12-2020 și  înregistrat 
sub nr. 4821/30-12-2020
In conformitate cu;



-   prevederile Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale;
- prevederile Hotararii   nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile O.G. nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu modificările şi 
completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (2) lit. c) și  357 alin  (4) din OUG 
57/2019 actualizata privind  Codul Administrativ ,

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:
 Art.1. Se însuşesc listele de inventar întocmite în urma efectuării inventarului de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii pentru anul 2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Se aprobă  listele de casare a obiectelor de inventar  si a materialelor de natura obiectelor de inventar 
existente în patrimoniul Primăriei comunei Moviliţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Obiectele de inventar si materialele de natura obiectelor de inventar casate conform articolului 
precedent rămân în custodia magaziei din cadrul Primăriei comunei Moviliţa  în vederea valorificării sau 
distrugerii lor conform prevederilor legale în materie, în vigoare la această dată. 
Art.4.  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi 
comunicată prin grija secretarului general al  comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
Maican Maria                                                                   SECRETAR  GENERAL UAT
                                                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr. 13
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 16-02-2021
  
 ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                                                  
                                       PROIECT DE  H O T Ă R Â R E
      Privind   însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse pentru 
casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de   .......... ,
       Avand in vedere :
- procesul verbal  al comisiei de inventariere numită în baza Dispoziţiei nr.  126/16-12-2020
Analizând;
-referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. ........................
 -raportul compartimentului financiar contabil nr.  ..........................
 -avizul comisiei de specialitate nr. ...........................
In conformitate cu;



-   prevederile Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale;
- prevederile Hotararii   nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de 
valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile O.G. nr.112/31.08.2000 privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare;
-  prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica, cu modificările şi 
completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (2) lit. c) și  357 alin  (4) din  
din OUG 57/2019 actualizata privind  Codul Administrativ ,

                                                 H O T Ă R Ă Ș T E:
 Art.1. Se însuşesc listele de inventar întocmite în urma efectuării inventarului de natura activelor, datoriilor 
şi capitalurilor proprii pentru anul 2019, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Se aprobă  listele de casare a obiectelor de inventar  si a materialelor de natura obiectelor de inventar 
existente în patrimoniul Primăriei comunei Moviliţa, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Obiectele de inventar si materialele de natura obiectelor de inventar casate conform articolului 
precedent rămân în custodia magaziei din cadrul Primăriei comunei Moviliţa  în vederea valorificării sau 
distrugerii lor conform prevederilor legale în materie, în vigoare la această dată. Art.4.  Primarul comunei 
prin aparatul de specialitate  va duce la indeplinire prezenta hotarare care va fi comunicată prin grija 
secretarului comunei.

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                                          SECRETAR COMUNA 
         Goga Ioan                                                                                     Ana    MIHULEAC

 Nr.  7/04-01-2021 
     
      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr.  8P/05-02-2021

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu 
bunurile propuse pentru casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
 

                 Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse 
pentru casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii,  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.. 357 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care prevede că inventarierea bunurilor imobile din 
domeniul privat  al unitatilor administrativ-teritoriale se inventariaza de o comisie numita prin dispoziria 
primarului, comisie care  are obligatia de a actualiza inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al 
unitatii administrativ-teritoriale in termen de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al 
bunurilor respective iar inventarul  se aproba prin hotarare a autoritatii deliberative . Totodata și respectarea 
prevederilor;
Legii nr.15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, 
Hotararii   nr. 841 din 23 octombrie 1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a 
bunurilor apartinand institutiilor publice cu modificările şi completările ulterioare;  O.G. nr.112/31.08.2000 
privind reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale şi H.G.R.nr.2139/2004 privind 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu 
modificările şi completările ulterioare;
-avand in vedere procesul verbal intocmit de comisie cu ocazia inventarierii ,  va rog sa analizati  proiectul 
de hotarare privind  însuşirea   inventarului  şi   aprobarea listelor de inventar cu bunurile propuse 
pentru casare cu ocazia invetarierii la sfarsitul anului 2020  a elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii  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 constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi 
declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița

 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  16-02-2021 ,
       Avand in vedere :
-referatul de aprobare al primarului, inițiatorul proiectului de hotarare, inregistrat sub nr.9P/05-02-2021 
-raportul  secretarului general înregistratsub nr. 9CS/05-02-2021   
 -avizul comisiei de specialitate nr.9/05-02-2021 
-Ţinând cont de demisia domnului Păun Florian din funcţia de consilier local înregistrată sub nr. 350/25-01-
2021;
 În conformitate cu:



- art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art. 602 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (14) din OUG 57/2019 actualizata privind
Codul Administrativ ,

                                                              H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi se declară   
vacant locul ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei Movilița, în termenul 
prevăzut de lege,primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judetului Ilomița, domnului Păun Florian, și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare  și postare pe pagina de internet.

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
  Maican Maria                                                               SECRETAR  GENERAL UAT
                                                                                                  Ana    MIHULEAC

Nr. 14
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 16-02-2021

   ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
                                                                                  
                                PROIECT DE  H O T Ă R Â R E                  
         privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi 
declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița

 

     Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de   
       Avand in vedere :
-referatul de aprobare al primarului, inițiatorul proiectului de hotarare, inregistrat sub nr.  
-raportul  secretarului general înregistratsub nr.     
 -avizul comisiei de specialitate nr.9/05-02-2021 
-Ţinând cont de demisia domnului Păun Florian din funcţia de consilier local înregistrată sub nr. 350/25-01-
2021;
 În conformitate cu:
- art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art. 602 din Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată.

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a), art.  129 alin (14) din OUG 57/2019 actualizata privind
Codul Administrativ ,



                                                      H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi se declară   
vacant locul ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei Movilița, în termenul 
prevăzut de lege,primarului comunei, Instituţiei Prefectului Judetului Ilomița, domnului Păun Florian, și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare  și postare pe pagina de internet.

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

Nr. 16/25-01-2021

 

      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr.  9P/05-02-2021

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Păun Florian şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei 
Moviliț

                 Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind    constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun 
Florian şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița,  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. 204, alin. 2 lit. a, 
alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art. 602 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, actualizată, dat fiind faptul că domnul Păun Florian si-a înaintat demisia din fincția de 
consilier local al comunei Movilița se impune adoptarea unei hotărâri privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în 
Consiliul Local al comunei Moviliț

 
 -fapt pentru care   va rog sa analizati  proiectul de hotarare     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
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  9P/05-02-2021  

                                                                  RAPORT
  la proiectul de hotărâre   privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Păun Florian şi declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei 
Moviliț

   

      Având în vedere  demisia din fincția de consilier local a domnului Păun Florian, înregistrată sub nr. 
350/25-01-2021, și prevederile - art. 204, alin. 2 lit. a, alin. (3), alin. (6), alin. (10) si alin. 17, art. 602 din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizată, se impune 
încetarea de drept a mandatului de consiler local, fapt pentru care consilul local trebue să adopte o hotărâre 
cu privire la constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Păun Florian şi 



declararea ca vacant a locului ocupat de aceasta în Consiliul Local al comunei Movilița, pentru a se începe 
procedura de validare a supleantului.

 

                                                       SECRETAR GENERAL
                                                        Ana MIHULEAC 

                                                                              

ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
JUDETUL IALOMITA

                                                     H O T Ă R Â R E  
                     privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând  
                                               domeniului public al comunei Moviliţa 

Consiliul local, întrunit în şedinţa ordinară în data de  16-02-2021
Având în vedere :
   - referatul de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare înregistrat sub nr.10P/05-02-2021  
    - documentaţia cadastrală împeună cu Referatul de Admitere a dezmembrării al OCPI Ialomiţa înregistrată 
sub nr. 4311/27-11-2020
   -    avizul comisiei  de specialitate  nr.10/8-02-2021  
În conformitate cu:
-prevederile art. 25 alin 2 din  LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 republicată şi actualizată a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare şi art. 132 alin. 1 din REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

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

                                                           HOTĂRĂŞTE:
 



Art.1.-  Se  însușeste  documentația cadastrală de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând  domeniului 
public al comunei Moviliţa, situat în  localitatea Moviliţa, strada Calea București nr.101, jud. Ialomiţa, 
număr cadastral 22569, în suprafaţă toală de 1696 mp în două loturi asfel;

 -Lotul 1 cu nr. cadastral 22585 în suprafaţă de 1132 mp.
             -Lotul 2 cu nr. cadastral 22586 în suprafaţă de 564 mp.
        - reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidenţiată în documentaţia cadastrală anexată şi
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Comunei Moviliţa domnul Goga Ioan , identificat cu CI . seria SZ nr. 
527785 CNP 1760807421561 să semneze actul autentic de dezmembrare al   terenului ce face obiectul 
prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, pe site-ul propriu 
şi va fi comunicată Primarului Comunei Moviliţa, compartimentului urbanism în vederea aducerii la 
îndeplinire  şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate

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

NR.15
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 16-02-2021
            ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA
JUDETUL IALOMITA

                                              PROIECT DE     H O T Ă R Â R E  
                     privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând  
                                               domeniului public al comunei Moviliţa 

Consiliul local, întrunit în şedinţa ordinară în data de   
Având în vedere :
   - Referatul de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare înregistrat sub nr.   
   -      referatul de admitere a dezmembrârii înregistrat sub   nr.  
   -    avizul comisiei  de specialitate  nr.   
- documentaţia cadastrală împeună cu Referatul de Admitere a dezmembrării al OCPI Ialomiţa înregistrată 
sub nr. 4311/27-11-2020
În conformitate cu:
-prevederile art. 25 alin 2 din  LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 republicată şi actualizată a cadastrului şi a 
publicităţii imobiliare şi art. 132 alin. 1 din REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară

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

                                                           HOTĂRĂŞTE:



 
Art.1.-  Se  însușeste  documentația cadastrală de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând  domeniului 
public al comunei Moviliţa, situat în  localitatea Moviliţa, strada Calea București nr.101, jud. Ialomiţa, 
număr cadastral 22569, în suprafaţă toală de 1696 mp în două loturi asfel;

 -Lotul 1 cu nr. cadastral 22585 în suprafaţă de 1132 mp.
             -Lotul 2 cu nr. cadastral 22586 în suprafaţă de 564 mp.
        - reprezentarea grafică a celor două loturi de teren este evidenţiată în documentaţia cadastrală anexată şi
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  Se împuterniceşte Primarul Comunei Moviliţa domnul Goga Ioan , identificat cu CI . seria SZ nr. 
527785 CNP 1760807421561 să semneze actul autentic de dezmembrare al   terenului ce face obiectul 
prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei, pe site-ul propriu 
şi va fi comunicată Primarului Comunei Moviliţa, compartimentului urbanism în vederea aducerii la 
îndeplinire  şi Instituţiei Prefectului judeţul Ialomiţa pentru exercitarea controlului de legalitate

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

Nr. 8/04-01-2021

 
      ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 10P/05-02-2021    

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  
aparţinând domeniului public al comunei Moviliţa 

 

                 Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  
aparţinând domeniului public 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.  art. 25 alin 2 din  
LEGEA nr. 7 din 13 martie 1996 republicată şi actualizată a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi art. 132 
alin. 1 din REGULAMENTUL din 9 iulie 2014 de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară, deoarece pentru a începe investiția cu privire la reabilitarea termică a construcției cu 
destinație grădiniță a fost nevoie de delimitarea acesteia de terenul de sport, fapt de a dus la o lucrare 
cadastrală de dezmembrare imobil, care se încheie cu un act de dezmembrare autentificat la notariat.



  Pentru a duce la îndeplinire cele de mai sus consiliul local trebue să adopte o hotărâre cu privire la  
însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a  unui imobil  aparţinând domeniului public al 
comunei Moviliţa - conform documentației anexate.

 -fapt pentru care   va rog sa analizati  proiectul de hotarare     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 

 

     
             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Memoriului justificativ și a  indicatorilor tehnico – economici 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 16-02-2021,
Avand in vedere :
-HCL NR. 7/20-03-2020 privind  implementarea obiectivului de investiție ,, MODERNIZARE ILUMINAT 
STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”
- Memoriul Justificativ şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT 
STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”, FAZA II ÎN  comuna Movilița, judetul 
Ialomita;
  -referatul  de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 11P/05-02-2021.
    - raportul  compartimentului de specialitate nr. 11CS/ 05-02-2021.2021  
    - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr. 11/08-02-2021



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 art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d", coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d" şi,,e"
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                 HOTĂRĂŞTE:
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  Memoriul  Justificativ,  la  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, 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.

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



NR.16
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 16-02-2021

 

             ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Memoriului justificativ și a  indicatorilor tehnico – economici 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”
- Memoriul Justificativ şi indicatorii tehnico – economici ai proiectului ”MODERNIZARE ILUMINAT 
STRADAL ÎN COMUNA MOVILIȚA, JUD. IALOMITA”, FAZA II ÎN  comuna Movilița, judetul 
Ialomita;
  -referatul  de aprobare al primarului, inițiator al  proiectului de hotarare inregistrat sub nr. 11P/05-02-2021.
    - 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 art.129 alin.(2) lit.,,b", ,,c", alin.(4) lit.,,d", coroborat cu art.139 alin.(3), lit.,,d" şi,,e"
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                 HOTĂRĂŞTE:
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  Memoriul  Justificativ,  la  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, 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. 9/04-01-2021



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  11P/05-02-2021.

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre   privind  aprobarea Memoriului justificativ și a  indicatorilor tehnico –

economici 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 Memoriului justificativ și a  indicatorilor tehnico –

economici 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 Memoriului justificativ și a  indicatorilor tehnico – economici 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.  11CS/05-02-2021.

RAPORT
La proiectul de hotărâre cu privire de necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al

investiţiei 
”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
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

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                                   H O T A R A R E 
              privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 5/10-01-2021cu privire la  stabilirea  
       indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa 

Consiliul Local  Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de   16-02-2021
Avand in vedere :
 - referatul de aprobare al primarului, inițiator al  la proiectul de hotarare,  înregistrat sub nr.12P/05-02-2021.
- adresa Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 547/04-02-2021cu privire la verificarea legalității actelor  
  administrative.  
- raportul compartimentului de specialitate   nr.12CS/05-02-2021 
- avizul comisiei de specialitate nr. 12/08-02-2021 
În conformitate cu;
-prevederile art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice
-prevederile art.212 alin 3 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ
 
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.I. Se modifică și se completează art. 1 din HCL nr. 5/2021și va avea următorul conținut:
,, Începând cu  1-02-2021 indemnizaţia  de care beneficiază consilierii locali ai comunei  Moviliţa, pentru 
participarea la o şedinţă ordinară și o ședință a comisiei de specialitate pe lună, este 10% din indemnizaţia 
lunară a primarului.
 
 Art.II  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
       MAICAN Maria                                                   SECRETAR  GENERAL  COMUNA 
                                                                                                 Ana    MIHULEAC

Nr. 17
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 16-02-2021

ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA

                                            PROIECT DE   H O T A R A R E 
 privind modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 5/10-01-2021cu privire la  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 al primarului, inițiator al  la proiectul de hotarare,  înregistrat sub nr. 
- adresa Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 547/04-02-2021cu privire la verificarea legalității actelor  
  administrative.  
- 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
-prevederile art.212 alin 3 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ



 
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.I. Se modifică și se completează art. 1 din HCL nr. 5/2021și va avea următorul conținut:
,, Începând cu  1-02-2021 indemnizaţia  de care beneficiază consilierii locali ai comunei  Moviliţa, pentru 
participarea la o şedinţă ordinară și o ședință a comisiei de specialitate pe lună, este 10% din indemnizaţia 
lunară a primarului.
 
 Art.II  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. 10/18-01-2021
 

             ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 12P/05-02-2021.

 

                                                        REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 5/10-01-2021cu 
privire la  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 recomandărilor Instituției 
Prefectului județului Ialomița, prevederilor art nr. 40 din  LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare și ale art.212 alin 
3 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ
-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  
                                 

             ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.    12CS/05-02-2021.

 

RAPORT
  la proiectul de hotărâre   privind  modificarea și completarea art. 1 din HCL nr. 5/10-01-

2021cu privire la  stabilirea   indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la şedinţele consiliului 
local al Comunei Moviliţa 

          Având în vedere - adresa Instituției Prefectului înregistrată sub nr. 547/04-02-2021cu privire la 
verificarea legalității actelor   administrative , prin care se recomandă revenirea la HCL nr. 5/10-01-2021cu 
privire la  stabilirea   indemnizaţiei consilierilor pentu participarea la şedinţele consiliului local al 
Comunei Moviliţa, deoarece la stabilirea procentului indemnizației nu s-a respectat prevederile art.212
alin 3 din OUG. nr. 57/2019 privind Codul Admnistrativ, solicit adoptarea unei hotărâri privind modificarea



și completarea art. 1 din HCL nr. 5/10-01-2021cu privire la  stabilirea   indemnizaţiei consilierilor 
pentu participarea la şedinţele consiliului local al Comunei Moviliţa după cum urmează:

,, Începând cu  1-02-2021 indemnizaţia  de care beneficiază consilierii locali ai comunei  Moviliţa, pentru 
participarea la o şedinţă ordinară și o ședință a comisiei de specialitate pe lună, este 10% din indemnizaţia 
lunară a primarului,, asfel respectând prevederile legale.

   

                                                              SECRETAR GENERAL
                                                                Ana MIHULEAC


	
	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:

