
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   
 - referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 
- 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. 20 /15-06-2021



   
 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  29-07-2021
Avand in vedere:
- referatul de aprobare al primarului, inițiator al proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.32P/19-07-
2021
- raportul secretarului general al UAT inregistrat sub nr.32CS/19-07-2021
 - 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       
                       domnul Vîrșaru Ionuț.

            Art. 2 Domnul Vîrșaru Ionuț va duce la îndeplinire prezenta hotarare care va fi          
                       comunicată  prin grija secretarului general al comunei.

        PRESEDINTE SEDINTA                         CONTRASEMNRAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
        Vîrșaru Ionuț                                                                SECRETAR GENERAL COMUNĂ
                                                                                                       Ana    MIHULEAC

NR. 29
Adoptata  la Comuna Moviliţa



Astazi 29-07-2021
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
  Nr.  32P/19-07-2021

  

 
                                                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 înregistrat sub 
nr. 32CS/19-07-2021 secretarul general ne aduce la cunostinta ca  a trecut o perioada de trei luni de 
cand doamna Mainan Maria a fost aleasă 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 hotărâți 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.  32CS/19-07-2021
 

                                                                       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 doamna Maican Maria a fost aleasă președinte de ședinta, 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 AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                          

                                                   H O T Ã R Â R E
                     privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022

 Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de  29-07-2021  
Avand in vedere ;
- Referatul de aprobare al primarului,inițiatorul proiectului de hotărâre înregistrat sub nr.25P/19-07-
2021
-adresa Direcției Județene de Statistică Ialomița înregistrată sub nr. 750/17-02-2021 
 - HCL nr. 13/28-05-2020 cu privire la  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021    
-HCL nr. 4/11-01-2018 prin care au fost stabilite cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20%
si la impozitul si taxa unui teren amplasat în extravilan de 25%,
- Examinând:
- raportul compartimentului de specialitate  nr. 25CS/19-07-2021
 - avizul comisiei de specialitate  nr.1 înregistrat sub nr.27/21-07-2021  
-In conformitate cu;
 -art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata .
 -prevederile art  491 din  Legea nr.227/2015,privind Codul Fiscal, actualizată.

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

                                                     H O T Ã R Ã Ş T E :
Art .1   Se indexează impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 cu 2,63%, reprezentând rata inflației 
               a anului fiscal anterior, conform anexelor I-VIII care fac parte integranta din prezenta  
                hotarare:
Art .2  Se  mentin cotele aditionale stabilite conform HCL nr.4/11-01-2018 prin care au fost stabilite 
             cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20% și la impozitul si taxa unui teren  
              amplasat in extravilan de 25%,
Art .3 Urmărirea, încasarea si executarea silita precum si utilizarea sumelor încasate se 
              realizeaza conform regulamentului  și a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de 
              procedura fiscala .
Art.4  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care   
            va   fi  comunicată prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului judeţului   
     Ialomiţa în vederea verificării  legalității şi se aduce la cunoştinţã publicã prin afișare la afisierul  
      primăriei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA  PENTRU  LEGALITATE 
  VÎRȘARU Ionuț                                                  SECRETAR GENERAL COM. MOVILIȚA
                                                                                                      Ana MIHULEAC 

NR.30
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi  29-07-2021



         ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  MOVILIŢA
                                          

                                             PROIECT DE    H O T Ã R Â R E
                     privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022

 Consiliul local Moviliţa,  judeţul Ialomiţa întrunit în şedinţă de lucru din data de   ............. 
Avand in vedere ;
- Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.  .....
-adresa Direcției Județene de Statistică Ialomița înregistrată sub nr.  .......
- HCL nr. 13/28-05-2020 cu privire la  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2021    
-HCL nr. 4/11-01-2018 prin care au fost stabilite cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20%
  si la impozitul si taxa unui teren amplasat in extravilan de 25%,
- Examinând:
- raportul compartimentului de specialitate  nr.  ........
 - avizul comisiei de specialitate  nr. ........
-In conformitate cu;
 -art.27 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata .
 -prevederile art  491 din  Legea nr.227/2015, privind Codul Fiscal, actualizată.

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

                                                     H O T Ã R Ã Ş T E :
Art .1   Se indexează impozitele şi taxele locale pentru anul 2022 cu 2,63% ,reprezentând rata inflației 
               a anului fiscal anterior,  conform anexelor I-VIII care fac parte integranta din prezenta  
                hotarare:
Art .2  Se  mentin cotele aditionale stabilite conform HCL nr.4/11-01-2018 prin care au fost stabilite 
             cote aditionale la impozitul si taxa ape cladiri de 20% și la impozitul si taxa unui teren  
              amplasat in extravilan de 25%,
Art .3 Urmărirea, încasarea si executarea silita precum si utilizarea sumelor încasate se 
              realizeaza conform regulamentului  și a prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de 
              procedura fiscala .
Art.4  Primarul comunei prin aparatul de specialitate  va duce la îndeplinire prezenta hotărâre care   
            va   fi  comunicată prin grija secretarului general al comunei Instituției Prefectului judeţului   
            Ialomiţa în vederea  verificării  legalitătii şi se aduce la cunoştinţã publicã prin afișare la  
             afisierul primăriei.

 INIŢIATOR
PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ 

 GOGA Ioan                                                      SECRETAR GENERAL  COMUNĂ
                             Ana MIHULEAC

Nr: 21/15-06-2021

   



     ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 25P/19-07-2021
 

                                          

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022
 
  
      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022 ,  are la baza 
prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata. 
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea - prevederilor 
art.  art  491 din  Legea nr.227/2015,privind Codul Fiscal, actualizată, articol care reglrmenteza 
indexarea taxelor si impozitelor locale și ținând cont de adresa Direcției Județene de Statistică Ialomița
înregistrată sub nr. 750/17-02-2021 unde se comunică rata inflatiei pentru anul 2020 se impune 
indexarea valorilor  taxelor și impozitelor locale pentru anul 2022 

Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind     indexarea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul  2022 si adoptarea hotararii in forma 
prezentata.

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan



     ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIŢA 

                                              H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
                                 Moviliţa pe trimestrul II al anului 2021

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data de 29-07-2021
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului inițiatorul proiectul de hotarare înregistrat sub nr.26/19-07-2021 
Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 26CS/19-07-2021
-avizul comisiei de specialitate nr.1 înregistrat sub 28/21-07-2021; 
În conformitate cu;
- prevederile Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată
a finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 15/2021

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

                                                H O T Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe trimestrul II al anului 2021, conform anexei  
           nr.1  care face parte integrantă din prezenta hotărâre, 

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli pe trimestrul  II al anului  2021,  conform  
            anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  

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

 PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      VÎRȘARU Ionuț                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 31
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 29-07-2021



       ROMANIA 
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                             PROIECT DE    H O T Ă R Â R E
          privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei
                                          Moviliţa pe trimestrul II al anului  2021

Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data .........
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr……
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr….
 -avizul nr……… al comisiei de specialitate, 
În conformitate cu;
- prevederile Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2-1 din Legea nr. 273/2006, actualizată
a finanţelor publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 15/2021

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

 

                                                   H O T Ă R A Ş T E;

Art.1. Se aprobă execuţia bugetului local  de venituri pe trimestrul II al anului   2021, conform anexei  
            nr.1 la prezenta hotărâre,  

Art.2. Se aprobă execuţia bugetului local de  cheltuieli petrimestrul  II al anului  2021,  conform 
          anexei nr. 2 la  prezenta hotărâre,  

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

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.22 /15-06-2021   
 



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 26/19-07-2021  

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

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind  aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei 
Moviliţa pe trimestrul II al anului 2021,  are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si 
art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie cu precadere respectarea prevederilor  
Secţinii nr. 4, art.49, alin.12, respectiv art.57, alin 2 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor 
publice locale şi  Legea   bugetului de stat   nr. 15/2021 si anume obligatia de a va prezenta spre 
analiză şi aprobare execuţia bugetului întocmit pe cele două secţiuni cu scopul de a redimensiona 
cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la 
sfârşitul anului să nu înregistram plăţi restante iar diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi 
excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma 
plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind    aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al  comunei Moviliţa pe trimestrul
II al anului 2021 în vederea adoptarii

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

                                      PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 

      



ROMANIA
JUDETUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI MOVILIȚA

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind punerea la dispoziția"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia
 
Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data .........
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr……
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr….
 -avizul nr……… al comisiei de specialitate, 

În conformitate cuprevederile; 
- Art. 2 lit. h, art.4, art.5 alin. 10 lit.a și alin. 12, art.8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind

serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare; 

- art.  27,  alin.  2,  lit.  a  din Legea nr.241/2006 privind serviciul  de  alimentare  cu apă şi  de
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului  Ministrului  Fondurilor  Europene nr.  383/25.03.2016 privind  aprobarea Ghidului
Solicitantului  privind  dezvoltarea  infrastructurii  integrate  de  apă  și  apă  uzată  pentru
Programul Operațional Infrastrcutură Mare 2014-2020, modificat și completat prin Ordinul
Ministrului Fondurilor Europene nr. 3347/19.06.2017

- art. 287, lit. b, art.297, alin. 1, lit. d, art. 349, art. 350, art. 351 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare

- Prevederile  Contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  de  Alimentare  cu  Apa  si  de
Canalizare nr. 201/22.02.2013;

Având în vedere:
-  Hotărârile Consiliului Local  Movilița  nr………….. privind însuşirea inventarului bunurilor

care alcătuiesc domeniul public al comunei;

În temeiul   art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A" a terenurilor identificate conform
Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obiectivele de investiţii aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A", se vor  construi/extinde/reabilita pe
terenuri  care se află în domeniul public al  localităţii  Movilița,  terenuri  disponibile exclusiv pentru
realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art. 3. (1) Se aprobă modelul declarației conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2)  Se împuterniceşte  Primarul  comunei  Movilița să semneze declarația inclusă în
Anexa nr. 1 privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza noile investiții  finanțate prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, terenuri cuprinse în Anexa nr. 2.

Art.4.  Se  acordă  SC.  Euro  Apavol  SA,  operator  regional,  dreptul  de  folosință  gratuită  și
punerea la dispoziţie, până la finalizarea implementării proiectului, dar nu mai devreme de 5 ani de la
de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, a unor suprafeţe de teren din



domeniul public al  localităţii  Movilița,  identificate în Anexele 1 și 2, terenuri  disponibile exclusiv
pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 

Art.5. (1) Predarea-primirea materiala a bunurilor, proprietate publica ale comunei Movilița
precizate in anexa nr. 1 si 2 se va face la o data stabilita de comun acord, in functie de graficul de
realizare a investitiilor.

            (2) Cheltuielile de intretinere a bunurilor se vor suporta de catre titularul dreptului de
proprietate publica, respectiv UAT Movilița, pana la implementarea proiectului.  

Art.6. (1) Titularul dreptului de folosinta gratuita are obligatia indeplinirii conditiilor impuse
de art.350, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv ale art.351 din acelasi
act normativ.

          (2) In cazul neindeplinirii obligatiilor mentionate la alin. 1, se vor analiza consecintele si
se vor stabili sanctiunile aplicabile, prin hotarare a consiliului local.

Art.  7.  Se împuternicește  primarul  comunei  Movilița  cu  punerea  în  aplicare  și  ducerea  la
îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate ale aparatului propriu.

Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se
transmite,  prin  intermediul  secretariatului  Consiliului  Local,  către  Prefectura  Județului  Ialomita  în
vederea  exercitării  controlului  de  legalitate  și  către  SC EURO APAVOL SA în  vederea  accesării
finanțării disponibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

   INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.23 /15-06-2021   
 

 



ROMANIA
JUDETUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI MOVILIȚA

  H O T Ă R Â R E
privind punerea la dispoziția"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia
 
Consiliul local al comunei Moviliţa, întrunit in şedinţă de lucru din data 29-07-2021
Având în vedere:
-Referatul de aprobare la proiectul de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.27P/19-07-2021
-Adresa SC EURO APAVOL S.A. înregistrată sub. nr. 2670/17-06-2021 
 Analizând:
-raportul compartimentului de resort nr. 27CS/19-07-2021
 -avizul comisiilor de specialitate nr1 și 2 înregistrate sub nr. 29;30/21-07-2021
În conformitate cuprevederile; 

- Art. 2 lit. h, art.4, art.5 alin. 10 lit.a și alin. 12, art.8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare; 

- art.  27,  alin.  2,  lit.  a  din Legea nr.241/2006 privind serviciul  de  alimentare  cu apă şi  de
canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului  Ministrului  Fondurilor  Europene nr.  383/25.03.2016 privind  aprobarea Ghidului
Solicitantului  privind  dezvoltarea  infrastructurii  integrate  de  apă  și  apă  uzată  pentru
Programul Operațional Infrastrcutură Mare 2014-2020, modificat și completat prin Ordinul
Ministrului Fondurilor Europene nr. 3347/19.06.2017

- art. 287, lit. b, art.297, alin. 1, lit. d, art. 349, art. 350, art. 351 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizată, cu modificările și completările
ulterioare

- Prevederile  Contractului  de  Delegare  a  Gestiunii  Serviciului  de  Alimentare  cu  Apa  si  de
Canalizare nr. 201/22.02.2013;

 Ținând cont de:
-  Hotărârile Consiliului Local  Movilița  nr.41/2017;18/2018 și 46/2019 privind  completarea

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei;

În temeiul   art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A" a terenurilor identificate conform
Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Obiectivele de investiţii aferente "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A", se vor  construi/extinde/reabilita pe
terenuri  care se află în domeniul public al  localităţii  Movilița,  terenuri  disponibile exclusiv pentru
realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art. 3. (1) Se aprobă modelul declarației conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre.

(2)  Se împuterniceşte  Primarul  comunei  Movilița să semneze declarația inclusă în
Anexa nr. 1 privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor realiza noile investiții  finanțate prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, terenuri cuprinse în Anexa nr. 2.

Art.4.  Se  acordă  SC.  Euro  Apavol  SA,  operator  regional,  dreptul  de  folosință  gratuită  și
punerea la dispoziţie, până la finalizarea implementării proiectului, dar nu mai devreme de 5 ani de la
de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului, a unor suprafeţe de teren din
domeniul public al  localităţii  Movilița,  identificate în Anexele 1 și 2, terenuri  disponibile exclusiv
pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect. 



Art.5. (1) Predarea-primirea materiala a bunurilor, proprietate publica ale comunei Movilița
precizate in anexa nr. 1 si 2 se va face la o data stabilita de comun acord, in functie de graficul de
realizare a investitiilor.

            (2) Cheltuielile de intretinere a bunurilor se vor suporta de catre titularul dreptului de
proprietate publica, respectiv UAT Movilița, pana la implementarea proiectului.  

Art.6. (1) Titularul dreptului de folosinta gratuita are obligatia indeplinirii conditiilor impuse
de art.350, alin.(2) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, respectiv ale art.351 din acelasi
act normativ.

          (2) In cazul neîndeplinirii obligatiilor mentionate la alin. 1, se vor analiza consecintele si
se vor stabili sanctiunile aplicabile, prin hotarare a consiliului local.
Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu      
compartimentul de specialitate si va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei către 
Instituția Prefectului  Județului Ialomita în vederea verificării legalității și către SC EURO APAVOL 
SA în vederea accesării finanțării disponibile în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020.

.
PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      VÎRȘARU Ionuț                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 32
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 29-07-2021

                                                       



        ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
        Nr. 27P/19-07-2021
 

                                                  REFERAT DE APROBARE 
  la proiectul de hotărâre   privind  punerea la dispoziția"Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL 
S.A"a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   punerea la dispoziția"Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor
pentru construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia,  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  cerințelor 
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 
operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor pentru construcția/extinderea/reabilitarea 
investițiilor aferente acestuia,, respectarea legislației în vigoare precum și necesitatea punerii 
acestor terenuri, conform anexei 2 la proiectul de hotarare, la dispoziția  S.C. EURO APAVOL 
S.A pentru finalizarea proiectului.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare 
privind  punerea la dispoziția"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO APAVOL S.A"a terenurilor pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea investițiilor aferente acestuia  în 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 



                                                                                       Anexa nr. 1 la HCL nr. 32/29-07-2021

ROMANIA
JUDETUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

Declarația nr. .............

Prin prezenta se adeverește că terenurile descrise conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotarare de

Consiliu se află în proprietatea publică a localității Movilița, județul Ialomița și sunt puse la dispoziția

"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. EURO

APAVOL S.A" libere de orice sarcini, exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect .

Menționăm că  pentru  aceste  terenuri  nu  au  fost  depuse  cereri  de  retrocedare  în  condițiile

legislației în vigoare și acestea nu fac obiectul niciunui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea

proprietății.

Data

Primar                                                                                              Secretar

Anexa nr. 2 la HCL nr.32/29-07-2021 

Nr.
Crt.

Denumire amplasament Acte de proprietate HG /HCL Observatii

Localitatea Movilita

1

Gospodaria de Apa Movilita, 
existenta

HCL nr. 18/2018, poz. 220

NC 1146, CF 21060 (CF vechi 
1043), 
Smas=2434mp,Sacte=2438mp, 
arabil, intravilan

2 Statie epurare propusa HCL nr. 21/2017, Anexa NC/CF 21943, S=6000mp, 



Nr.
Crt.

Denumire amplasament Acte de proprietate HG /HCL Observatii

intravilan, curti constructii, T44,
P307

3 Str. Ingusta
HCL nr. 39/2015, poz. 19
HCL nr. 54/2017, poz. 168

4 Str. Serei
HCL nr. 39/2015, poz. 20
HCL nr. 54/2017, poz. 169

5 Str. Caisului
HCL nr. 39/2015, poz. 30
HCL nr. 54/2017, poz. 179

6 Str. Ficusului
HCL nr. 39/2015, poz. 29
HCL nr. 54/2017, poz. 178

7 Str. Orhideei
HCL nr. 39/2015, poz. 28
HCL nr. 54/2017, poz. 177

8 Str. Calea Dridu (DJ 302)
HCL nr. 39/2015, poz. 27
HCL nr. 54/2017, poz. 176

9 Str. Crăiței 
HCL nr. 39/2015, poz. 23
HCL nr. 54/2017, poz. 172

10 Str. Lacramioarei 
HCL nr. 39/2015, poz. 33
HCL nr. 54/2017, poz. 182

11 Str. Gradinei
HCL nr. 39/2015, poz. 26
HCL nr. 54/2017, poz. 175

12 Str. Baltaretului 
HCL nr. 39/2015, poz. 32
HCL nr. 54/2017, poz. 181

13 Str. Zefirului
HCL nr. 39/2015, poz. 25
HCL nr. 54/2017, poz. 174

14 Str. Crizantemei 
HCL nr. 39/2015, poz. 31
HCL nr. 54/2017, poz. 180

15 Str. Nufarului
HCL nr. 39/2015, poz. 24
HCL nr. 54/2017, poz. 173

16 Str. Piscului
HCL nr. 39/2015, poz. 22
HCL nr. 54/2017, poz. 171

17 Str. Alexandru Ioan Cuza
HCL nr. 39/2015, poz. 42
HCL nr. 54/2017, poz. 191

18 Str. Campului (DE324)
HCL nr. 6/2015, poz. 1
HCL nr. 54/2017, poz. 194

19 Str. Islaz
HCL nr. 39/2015, poz. 41
HCL nr. 54/2017, poz. 190

20 Str. Ghiocei
HCL nr. 39/2015, poz. 40
HCL nr. 54/2017, poz. 189

21 Str. Bisericii
HCL nr. 39/2015, poz. 39
HCL nr. 54/2017, poz. 188

22 Str. Pajistei
HCL nr. 39/2015, poz. 38
HCL nr. 54/2017, poz. 187

23 Str. Ion Neculce
HCL nr. 39/2015, poz. 37
HCL nr. 54/2017, poz. 186

24 Str. Garoafei
HCL nr. 39/2015, poz. 36
HCL nr. 54/2017, poz. 185

25 Str. Mihail Sadoveanu
HCL nr. 39/2015, poz. 35
HCL nr. 54/2017, poz. 184

26 Str. Ion Creanga
HCL nr. 39/2015, poz. 10
HCL nr. 54/2017, poz. 158

27 Str. Vanatori
HCL nr. 39/2015, poz. 8
HCL nr. 54/2017, poz. 156

28 Str. Crinului
HCL nr. 39/2015, poz. 7
HCL nr. 54/2017, poz. 155



Nr.
Crt.

Denumire amplasament Acte de proprietate HG /HCL Observatii

29 Str. Graului
HCL nr. 39/2015, poz. 11
HCL nr. 54/2017, poz. 160

30 Str. Avram Iancu
HCL nr. 39/2015, poz. 12
HCL nr. 54/2017, poz. 161

31 Str. Tudor Vladimirescu
HCL nr. 39/2015, poz. 13
HCL nr. 54/2017, poz. 162

32 Str. Mihai Eminescu
HCL nr. 39/2015, poz. 14
HCL nr. 54/2017, poz. 163

33 Str. Mihai Viteazu HCL nr. 23/2017, poz. 1, 
Movilita Noua
HCL nr. 54/2017, poz. 159

34 Str. Retezat 
HCL nr. 39/2015, poz. 15
HCL nr. 54/2017, poz. 164

35 Str. Trandafirului
HCL nr. 39/2015, poz. 16
HCL nr. 54/2017, poz. 165

36 Str. Comana
HCL nr. 39/2015, poz. 17
HCL nr. 54/2017, poz. 166

37 Str. Unirii
HCL nr. 39/2015, poz. 4
HCL nr. 54/2017, poz. 152

38 DE9/1/4 HCL nr. 23/2017, poz. 36
39 DE250 HCL nr. 54/2017, poz. 98
40 DC30 (DE401) HCL nr. 23/2017, poz. 19
41 DE400/2 HCL nr. 23/2017, poz. 28

42 DE309
HCL nr. 23/2017, poz. 75
HCL nr. 54/2017, poz. 118

43 DE361 HCL nr. 23/2017, poz. 77
44 DE356/1/1 HCL nr. 23/2017, poz. 76
45 DE228 HCL nr. 39/2015, poz. 56
46 DE100 HCL nr. 39/2015, poz. 58
47 DE230/1 HCL nr. 23/2017, poz. 59

           ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                                  H O T Ă R Â R E
privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor contravenții săvârșite pe raza administrativ 
teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 29-07-2021,
Avand in vedere :
-Adresa Instituției Prefectului județul Ialomița înregistrată sub nr. 2837/30-06-2021
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul proiectul de hotarare inregistrat sub nr.28P/19-07-
2021.
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. 28CS/ 19-07-2021  



 - avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului  Local nr.1;nr.2; nr.3 înregiastrate sub nr. 
31;32;33/21-07-2021
În conformitate cu:
 -  prevederile   art.  30  alin  7  din  Legea  nr.  201/2006  privind  serviciile  publice  de  salubrizare  a
localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 
decembrie  2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

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

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

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

Art. 4. – Se revocă HCL nr. 21/08-04-2021 privind  stabilirea, constatarea și sancționarea unor 
contravenții săvârșite pe raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița

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

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ  PENTRU  LEGALITATE 
 VÎRȘARU Ionuț                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 
                                                                                                         Ana MIHULEAC 

NR.33
Adoptata  la Comuna  Moviliţa
Astazi 29-07-2021
                                                                                                
           



ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

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

teritorială a comunei Movilița, județil Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
-Adresa Instituției Prefectului județul Ialomița înregistrată sub nr. 2837/30-06-2021
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  
 - raportul  compartimentului de specialitate nr.  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
 -  prevederile   art.  30  alin  7  din  Legea  nr.  201/2006  privind  serviciile  publice  de  salubrizare  a
localităților
 - prevederile  art. 24 din OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților
 -prevederile art.7 alin (3) lit. b),art. 90, art. 96, art. 97 alin (1) lit. b) din   OUG nr. 195 din 22 
decembrie  2005 privind protecţia mediului
-prevederile art. 2-8 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor 

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

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

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

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

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

INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.27/30-06-2021   



 
                                                                                                            ANEXĂ 1. la HCL NR. 33/29-07-2021

                                                                   

 REGULAMENT
privind  stabilirea ,constatarea si sanctionarea unor fapte ce constituie contraventii, savarsite pe  
raza  administrativ teritoriala a comunei Movilita ,judetul Ialomita
CAP .I
DISPOZITII GENERALE 
Art.1 Prezentul Regulament s a intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr.101/25.04.2006 
modificata si republicata privind Serviciul de salubritate a llocalitatilor,a Ordonantei Guvernului 
Romaniei nr.21/30.01.2002,modificata si republicata privind Gospodarirea localitatilor urbane si rurale
, a Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al  contraventiilor si a Ordonantei de 
Urgenta nr.195/22.12.2005 privind protectia mediului.
Art.2 In prezentul Regulament se stabilesc faptele ce intrunesc elementele constitutive ale unei 
contraventii in domeniul igienizarii,salubrizarii si protectiei mediului pe raza comunei Movilita,altele 
decat cele prevazute in  normativele sus mentionate si cuantumul sanctiunilor contraventionale 
Art 3. ( 1) Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe  teritoriul comunei Movilita ,buna 
gospodărire a acesteia si respectarea normelor de igiena contituie o obligatie fundamentala a autoritatii 
administratiei publice locale ,a institutiilor publice ,a agentilor economici si a altor persoane juridice 
,precum si a cetatenilor .
(2) Comform art.9 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.21/30.01.2002,modificata si republicata 
privind Gospodarirea localitatilor urbane si rurale ,institutiilor publice ,persoanelor fizice si juridice le 
revin urmatoarele obligatii :
a) sa intretina in stare corespunatoare cladirile pe care le au in proprietate ,anexele gospodaresti,curtile 
si imprejmuirile acestora ,precum si instalatiile aferente acestora ,prin efectuarea lucrarilor de 
reparatii,amenajari si altor lucrari specifice 
b) sa asigure curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate  la frontul strazii ,tencuirea 
si zugravirea periodica a acestora,potrivit masurilor stabilte de consiliile locale .
c) sa asigure repararea ,spalarea geamurilor si a vitrinelor,inlocuirea celor sparte ,intretinerea firmelor 
si a fatadelor imobilelor pe care le au in proprietate inclusiv spalarea ,curatarea si zugravirea periodica 
a acestora.
d) sa asigure curatenia pe terenurile si locurile de depozitare aflate in proprietate ,precum si pec aile de 
acces 
e) sa asigure curatenia si igiena in imonilele si incintele detinute sub orice forma,inclusiv prin activitati
de curatare,dezinsectie si deratizare, potrivit normelor stabilte de consiliile locale.
f)sa depoziteze corespunzator rezidurile menajere ,industriale ,agricole ,precum si materialele 
refolosibile numai in locurile special amenajate sau autorizate de autoritatiile administrate punlice 
locale 
g)sa mentina curatenia trotuarelor,a partii carusabile,a locurilor publice  si a locurilor de parcare pe 
care le folosesc 
h)sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au in proprieate si 
de pe locurile de parcare pe care le folosesc ,potrivit normelor stabilite de consiliile locale 
i)sa respececte masurile stabilite de lege si dereglementariile locale pentru asigurarea igienei publice si
curateniei in localitati.
j)sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intratea acestora pe drumurile publice 
k)sa curete si sa intretina santurile ,rigolele si modetele aferente proprietatii.
l)sa finalizeze constructiile incepute ,pe baza autorizatiile eliberate de primari, in conditiile si 
termenele stabilite de acestia 
m)sa nu ocupe domeniul public cu vehicule inafara spatiilor marcate expres de  administartorul 
domeniului public 
n) sa identifice si sa curete terenurile infestate cu ambrozie ,indiferent de forma de detinere a 
terenurilor . 
Nerespectarea  obligatiilor prevazute la Art.1 se sanctioneaza contraventional  cu amenda 
cuprinsa intre 750-5000 lei in cazul persoanelor fizice,respectiv de la 5000-20000 in cazul 
persoanelor juridice .



CAP II
ART 4 a)constiutuie contraventi urmatoarele fapte,daca nu au fost savarsite in astfel de conditii 
incat ,potrivit legii penale , sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda ,
dupa cum urmeaza 
Nr.
Crt
.

DESCRIEREA FAPTEI AMENDA 
(LEI) 
PERSOANE 
FIZICE 

AMENDA 
(LEI) 
PERSOANE 
JURIDICE

1 Neintretinerea permanenta a curateniei santurilor , a 
rigolelor de scurgere a apelor fluviale ,a podetelor si a 
tuburilor e beton aferente acestora ,pe intreaga 
lungime a proprietatii in vedere evitari inundatiilor sau
a stagnarii apelor   

500-1000 1000-2500

2 Neefectuarea lucrarilor  de curatare ,toaletare si 
varuire periodica a arborilor aferenti proprietati 

400-800 500-1000

3 Neefectuare lucrarilor  de taiere a vegetatiei de pe 
terenul public aferent proprietatii

500-1000 1000-2000

4 Neindepartarea zapezii si  a ghetii de pe trotuarele din 
dreptul  proprietatii .

200-500 500-1000

5 Sa intretina curatenia pe terenuri  (curti,gradini,cai de 
acces etc.),prin indepartarea gunoaielor ,a vegetatiei 
necontrolate .

500-1000 1000-2000

6 Sa asigure identificarea prin  numere  postale a 
imobilelor inclusiv a terenurilor fara constructii.

200-400 400-1000

7 Constituie obligativitate a tuturor detinatorilor de 
terenuri   intravilane ,de a imprejmui suprafata 
aferenta cu gard .

500-1000 1000-2000

8 Aruncarea in locuri publice de resturi alimentare ,de 
tigari ,coji de seminte ,ambalaje.

200-500 500-1000

9 Scoaterea gunoaielor ,a resturilor menajere sau 
vegetale si a apelor uzate din gospodarii ,spatii 
comercialesau alte imobile si aruncarea necontrolate 
pe strazi, pe marginea drumurilor sau alte terenuri 

1000-2000 1000-2500

10 Deversarea apelor vidanjate din haznale sau fose 
septice  in alte locuri decat in cele special amenajate 

500-1000 1000-2000

11 Neevacuarea ritmica a gunoiului de grajd din 
platforme proprii la platforma special amenajata cu 
acest scop creand astfel discomfort prin mirosuri  
veciniilor.

500-1000 1000-2000

12  Abandonarea cadavrelor de animale sau 
pasari,precum si a resturilor rezultate din sacrificarea 
lor in gospodaria proprie ,pe domeniul public sau 
privata comunei  sau alte terenuri 

500-1000 1000-2000

13 Murdarirea cailor publice cu orice fel de materiale 
(balast,mortare,noroi,betoane,deseuri rezultate din 
orice fel de activitate)

200-500 500-1000

14 Afisarea sau lipirea , in alte locuri,decat cele special 
amenajate ,a oricaror publicatii ,afise,reclame,sau 
materiale de informare publica

200-500 500-1000

15 Neasigurarea cosurilor de gunoi pentru colectat hartie 
sau alte deseuri la intrarea in magazine sau langa 
punctele de vanzare , de catre agentii economici care 
desfasoare activitatii de comert ce pot produce resturi, 

0 200-500



gunoi ,ambalaje etc.

16 Amplasarea pe domeniul public a bunurilor materiale 
de orice fel (utilaje,tonete,mese,constructii 
metalice,ateriale constructii ,caroserii de autovechicule
,autovechicule degradate,avariate sau dezmembrate 
partial )

200-1000 1000-2000

17 Degradarea/distrugerea mobilierului 
stradal ;banci,statii de autobuz ,aviziere publice ,cosuri
de gunoi etc.

500-1000 1000-2000

18 Ingradirea ,folosirea ,ocuparea,plantarea pe zonele 
verzi din domeniul public ,pe islazul comunal sau zona
de protectie si /sau siguranta drumurilor 

500-1000 1000-2000

19 Folosirea locurilor publice drept toalete 200-500 0

20 Cresterea animalelor si a pasarilor de orice fel in alte 
locuri   decat cele amenajate in acest scop  pe terenuri 
de proprietate privata cu respectarea normelor sanitar 
veterinare si a distantiei corespunzatoare astfel incat sa
nu aduca prejuditii proprietatii invecinate

200-500 500-1000

21 Vanzarea produselor agroalimentare de catre 
producatori agricoli individuali in alte locuri decat in 
cele sepecial amenajate 

200-500 1000-2000

22 Ocuparea ,depozitarea sau expunerea , fara avizele 
legale, pe suprafate apartinand domeniului public sau 
privat a obiectelor ,marfurilor si ambalajelor , de catre 
persoane fizice si agenti economici 

500-1000 1000-2000

23 Stationarea tractoarelor, remorcilor si altor mijloace pe
domeniul public

200-500 500-1000

24 Este interzis stropirea cu substanțe erbicide pe 
drumurile publice

200-500 500-1000

25 Vănzarea de produse agroalimentare de către 
producătorii locali este interzisă în afra locurilor 
special amenajate

200-500 500-1000

Art.5 Deseurile voluminoase sunt deseuri solide (moloz,zidarie,pamant in amestec cu alte materiale 
,rezultate in urma excavatiilor ,materiale din lemn ,metale ,etc) care nu pot fi preluate in sistemul 
obisnuit de precolectare si colectare a deseurilor  .
Transportul deseurilor voluminoase ,din constructii ,reabilitarea si demolarea cladirilor din reparatii in 
locuinte sau spatii comerciale ,din curatirea curtilor si anexelor gospodaresti se efectueaza de catre 
proprietari si se depoziteaza in locul special amenajat de catre primarie ,la programul stabilit de 
aceasta.
Art.6(a)  Procedura de constatare a contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face comform 
Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul  juridic al contraventiilor 
(b) Se poate senctiona cu avertizment persoana fizica sau juridica pentru care se constata pentru prima 
data savarsirea unei contraventii .Pentru aceeasi fapta savarsita ulterior avertizarii,sanctiunea v a fi 
amenda .Daca contravenitul nu v a remedia situatia in acel moment sau dupa caz in termen de 15 
zile ,organul constatator poate aplica o noua amenda
(c) In cazul in care savarsind o fapta contraventionala  se produc pagube materiale ,odata cu amenda 
,in procesul verbal de contraventie se va stabilii in sarcina contravenientului si o obligatie a recuperarii 
pagubelelor constatate ,cuantomul acestora urmand fi stabilit de organe de specialitate ale autoritatii 
locale.
(d) Plata  amenzii contraventionale nu exonereaza pe cel sanctionat de achitarea contravalorii stabilite 
pentru prejudiciu adus prin savarsirea faptei 
(e) Cuantumul amenzii contraventionale stabilite in sarcina persoanelor juridice prin prezentul act 
normativ se aplica si persoanelor fizice autorizate ,intreprinderilor individuale sau familiale 



Cap.3 
Art.7
(a) Constatarea contraventiilor ,stabilirea sanctiunilor contraventionale cuprinse in acest regulament se 
face de catre primar ,viceprimar sau alta persoana inputernicita de primar in acest scop
(b) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in termen de 15 
zile de la dat inmanarii sau comunicarii la instanta de competenta teritorala 
(c) Cuantumurile minime sau maxime ale amenzilor sunt stabilite in lei ,iar plata amenzii se poate face 
la casieria primarii sau in contul 
(d) Contravenientul poate achita in cel mult 15 zile de la data incheierii procesului verbal sau de la data
comunicarii acestuia ,dupa caz,jumatate din minimul amenzii
(e) Prezentul Regulament  se completeaza cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare 

                                       ÎNTOCMIT PRIMAR COMUNA MOVILIȚA
                                                    GOGA IOAN

          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 28P/19-07-2021.
  

  

 
                                                REFERAT DE APROBARE 



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

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind   stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe  raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița 
 are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie  cu precadere  necesitatea asigurării 
ordinii, disciplinei și curățeniei în comună  și respectarea prevederilor legale cu privire la Serviciul de 
salubrizare al localităților, Gospodărirea localităților  rurale, protecţia mediului precum și cu privire la 
regimul juridic al contravențiilor, și faptul că prin -Adresa Instituției Prefectului județul Ialomița 
înregistrată sub nr. 2837/30-06-2021cu privire la verificarea legalității actelor administrative sunt 
menționate aspecte privint nerespectarea unor prevederi legale, propun revocarea HCL nr. 21/2021și 
adoptarea proiectului de hotărâre prezentat mai sus.
  
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare și 
regulamentul privind  aprobarea stabilirea, constatarea și sancționarea unor fapte ce constitue 
contravenții, săvârșite pe   raza administrativ teritorială a comunei Movilița, județul Ialomița 

 
  și să adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                  

                                    PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 



           ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                          PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile- teren în comuna Movilița,

județul Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  
 - raportul  compartimentului de specialitate nr.  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
 - prevederile  art.  557, art. 559, art.863, lit. a ți art. 859 alin (2) din Legea 287/2009 privind Codul
Civil republicată și actualizată;
 - prevederile  art.  129 alin (2) lit. ,b, și,c, alin (4) lit. a și art 286 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 -prevederile art. 19 alin. (1) lit. b din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare.

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

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind  achiziția de imobile-teren, în comuna Movilița, județul 
Ialomița conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.24 /15-06-2021   
 



           ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                         
                                                      H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile- teren în comuna Movilița,

județul Ialomița

 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de  29-07-2021
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. 29P/19-07-
2021 
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. 29CS/19-07-2021 
 - avizizele   comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.1 și2 înregistrate sub nr. 35 și 
36 /21-07-2021  
În conformitate cu:
 - prevederile  art.  557, art. 559, art.863, lit. a ți art. 859 alin (2) din Legea 287/2009 privind Codul
Civil republicată și actualizată;
 - prevederile  art.  129 alin (2) lit. ,b, și,c, alin (4) lit. a și art 286 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
 -prevederile art. 19 alin. (1) lit. b din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare.

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

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă  Regulamentul privind  achiziția de imobile-teren, în comuna Movilița, județul 
Ialomița conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

 
 PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      VÎRȘARU Ionuț                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 34
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 29-07-2021



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 29P/19-07-2021 
 

  

 
                                                         REFERAT DE APROBARE 

           la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de
imobile- teren în comuna Movilița, județul Ialomița

      Prezentul referat, care  reprezintă instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind    aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile- teren în
comuna Movilița, județul Ialomița are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si art.
32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor

normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie  faptul ca Legea 98/2016 

privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare:  reglementează modul de 
realizare a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de 
organizare a concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru 
atribuirea contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu 
executarea contractelor de achiziție publică,  dar conform  Art. 29, alin. (1), lit.”a” din aceeați lege 
prevede: ”Prezenta lege nu se aplică pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-
cadru de servicii care au ca obiect: a) cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de 
terenuri, clădiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora”- iar pentru a conferii
cadrul legal procedurii de achizitie de terenuri și înscrierea bunului în patrimoniul comunei este 
nevoie de aprobarea acestui regulament întocmit pe baza principiilor Legii 98/2016 privind 
achizițiile publice și autonomiei locale.

  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare și 
regulamentul privind   aprobarea regulamentului pentru achiziționarea de imobile- teren în 
comuna Movilița, județul Ialomița și să adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                  

                                    PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 



Anexa 1 la HCL nr. _______/___________2021

REGULAMENTUL PRIVIND ACHIZIȚIA DE IMOBILE - TEREN

Potrivit prevederilor art. 1, respectiv art. 2, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare: ”Prezenta lege reglementează modul de realizare 
a achizițiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică și de organizare a 
concursurilor de soluții, instrumentele și tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea 
contractelor de achiziție publică, precum și anumite aspecte specifice în legătură cu executarea 
contractelor de achiziție publică, respectiv: ” Scopul prezentei legi îl constituie asigurarea cadrului 
legal necesar pentru a realiza achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări în condiții de eficiență 
economică și socială.” Art. 29, alin. (1), lit.”a” din aceeați lege prevede: ”Prezenta lege nu se aplică 
pentru atribuirea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru de servicii care au ca obiect: a) 
cumpărarea sau închirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, clădiri existente, alte bunuri 
imobile ori a drepturilor asupra acestora”.

Respectând principiile cumulate de art.2, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea contractelor de achiziție publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare, respectiv principiile cum ar fi nediscriminarea, tratamentul 
egal, recunoașterea reciprocă, transparența, proporționalitatea, asumarea răspunderii, ținând cont de 
prevederile art. 5, litera ”j” din Ordonanța de urgență a Guvernului, nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare.

Consiliul Local al comunei Movilița, județul Ialomița, prin hotărâre, adoptă prezentul 
Regulament privind achiziția unor imobile – teren.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1
Scop. Principii

Art.1. Prezentul regulament reglementează modalitățile și procedura de atribire a contractului de 
achiziție având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate aupra imobilelor -terenuri.

Art. 2. (1) Scopul prezentului regulament îl constituie:
- garantarea și tratamentul egal și nediscriminarea vânzătorilor;
- asigurarea transparenței și integrității procesului de achiziție publică;
- asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de 

către autoritățile administrației publice locale ale comunei Movilița, județul Ialomița.
            (2) Principiile care stau la baza achiziționării imobilelor- terenuri:
a) nediscriminarea;
b) tratamentul egal;
c) recunoașterea reciprocă;
d) transparența;
e) proporționalitatea;
f) asumarea răspunderii.



SECȚIUNEA 2
Definiții

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele 
semnificații:

1) acceptarea ofertei câștigătoare – comunicarea privind rezultatul procedurii de achiziție de 
imobile, prin care autoritatea administrației publice locale a comunei Movilița, județul Ialomița își 
manifestă acordul de a se angaja juridic în contractul de achiziție de imobile ( contract de vânzare-
cumpărare) ce urmează a fi încheiat cu ofertantul a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;

2) contract – orice contract ce are ca obiect achizționarea de imobile de către autoritatea 
administrației publice locale a comunei Movilița, județul Ialomița;

3) fonduri publice – sume alocate din bugetul comunei Movilița, județul Ialomița pentru 
achiziționarea de imobile, prealabil aprobate și fundamentate;

4) imobil sau imobile, în înțelesul prezentului regulament, terenurile situate pe raza unității 
administrativ-teritoriale a comunei Movilița, județul Ialomița;

5) zile – zile calendaristeice, în afara cazului în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare.
Termenul exprimat în zile începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului și 

se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un 
eveniment sau s-a realizat un act al autorității contractante nu este luată în calculul termenului.

 Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o sărbătoare legală, o duminică sau
o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

SECȚIUNEA 3
Domeniul de aplicare

Art. 4.  Prezentul regulament se aplică, în cazul achiziției de terenuri, respectiv pentru 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect bunuri imobile – cum s-a definit la 
art. 3. lit. d) al prezentului regulament.

CAPITOLUL II
Reguli aplicabile în cazul achiziționării de imobile

SECȚIUNEA 1
Reguli generale

Art. 5. Autoritățile administrației publice locale ale comunei Movilița, județul Ialomița, au 
obligația de a respecta principiile prevăzute la art. 2, alin. (2) în relația cu persoanele interesate să 
facă oferte care au ca obiect vânzarea de imobile.

Art. 6. (1) Procedura privind achiziția de imobile de către comuna Movilița, județul Ialomița este
procedura negocierii de preț;

            (2) Negocierea de preț este procedura prin care auoritățile administrației publice locale 
ale comunei Movilița, județul Ialomița, prin comisii de evaluare numite potrivit prezentului 
regulament, analizează propunerile financiare ale ofertanților, negociază clauzele contractuale, 
inclusiv prețul, cu cel puțin trei ofertanți clasați, după ierarhizarea ofertelor, după caz.

Art. 7. (1) Comuna Movilița, județul Ialomița achiziționează imobile, exclusiv pentru scopul 
realizării și satisfacerii interesului public al locuitorilor.

            (2) Necesitatea achiziționării de imobile trebuie să fie motivată de către autoritățile 
administrației publice locale, în cuprinsul notei de fundamentare care stau la baza alocării fondurilor
publice pentru acest scop, ori în cazuri excepționale, în cuprinsul unui referat de aprobare care stă la
baza aprobării condițiilor de vânzare-cumpărare de către Consiliul Local al comunei Movilița, 
județul Ialomița.



Art. 8. Comuna Movilița, județul Ialomița are dreptul să inițieze procedura de negociere de preț 
pentru achiziționarea de imobile, finalizată prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare, cu 
respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

1) să fie alocate fonduri publice pentru achiziționarea de imobile în bugetul local al comunei 
Movilița, județul Ialomița, aprobat pentru anul în care se realizează achiziția de imobile;

2) imobilele ce urmează să fie achiziționate să satisfacă nevoile și scopul pentru care se dorește 
achiziționarea lor;

3) din conținutul regelmentărilor urbanistice să rezulte că imobilul îndeplinește cerințele 
necesare  pentru care se dorește achiziționarea lor;

4) să fie elaborată, la comanda exclusivă a comunei Movilița, județul Ialomița un raport de 
evaluare de către un evaluator specializat.

SECȚIUNEA 2
Reguli de elaborare a documentației de achiziția de imobile

Art. 9. (1) Documentația de achiziție de imobile se elaborează de copartimentele de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Movilița, județul Ialomița și se supune 
spre aprobare Consiliului Local al comunei Movilița, județul Ialomița.

           (2) În cazul în care autoritatea publică nu deține capacitatea organizatorică și tehnică 
pentru elaborarea documentației de achiziție de imobile – teren, aceasta poate apela la serviciile 
unui consultant de specialitate.

(3) Contractarea serviciilor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006, ale Legii concurenței nr. 21/1196, republicată și 
ale Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările 
ulterioare.

 (4) În cadrul documentației elaborate și aprobate în conduțiile alin. (1) se precizează orice
cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a  asigura ofertantului o informare 
completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de achiziție de imobile de 
către comuna Movilița, județul Ialomița.
                (5) Documentația de achiziție de imobile cuprinde:

- studiul de oportunitate;
                - fișa de date;
                - caietul de sarcini.

(6) Studiul de oportunitate se aprobă de către cumpărător, respectiv de către Consiliul 
Local al comunei Movilița, județul Ialomița, pe baza propunerii Primăriei comunei Movilița, județul
Ialomița.

(7) Achiziționarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate, prin hotărâre a Consiliului 
Local al comunei Movilița, județul Ialomița.
                (8) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
                 - descrierea și identificarea bunului imobil care urmează a fi achiziționat;

 - motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică achiziționarea   
imobilului – teren;
                - alte informații, motive și justificări relevante, după caz.

(9) Fișa de date cuprinde:
                - informații generale cu privire la comuna Movilița, județul Ialomița,
                - descrierea și identificarea imobilului care urmează a fi achiziționat;
                - nivelul maxim al prețului de achiziționare;
                - procedura utilizată pentru achiziționarea imobilului – teren;
                - instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor;
                - alte informații considerate relevante de către comuna Movilița, județul Ialomița pentru   
achiziționarea de imobile – teren.
               (10) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (6) Primarul comunei Movilița, 
județul Ialomița elaborează caietul de sarcini al achiziției, pe care îl supune spre aprobare 
Consiliului Local al comunei Movilița, județul ialomița.
               (11) Caietul de sarcini trebuie să cuprindă, în principal, următoarele elemente:
               1. informații generale prvind obiectul achiziționării de imobile;



               1.1. descrierea și identificarea bunului imobil – teren care urmează a fi achiziționat 
(inclusiv parametrii optimi pe care trebuie să îi aibă imobilele, respectiv suprafața imobilelor, după 
caz, zona în care se dorește să fie amplasate imobilele, actul juridic prin care se face dovada că 
imobilele nu sunt grevate de sarcini, actul juridic prin care se face dovada titlului de proprietate, 
precum și orice alte documente considerate relavante pentru achiziție);
               1.2. destinația bunurilor imobile ce urmează a fi achiziționate;
               1.3. motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către autoritățile
administrației publice locale ale comunei Movilița, jud. Ialomița pentru achiziționarea imobilelor – 
teren;

2. condiții generale ale achiziționării de imobile -teren;
2.1. precizări privind modalitățile de plată;
2.2. precizări privind criteriile de ierarhizare;
2.2.1. criteriile de ierarhizare se stabilesc prin luarea în considerare a elementelor care au 

corespondent în cerințele solicitate de a fi îndeplinite de imobile, fără a se limita la următoarele:
- suprafata și categoria de folosință a imobilelor – teren;
- suprafața totală a imobilului – teren;
- amplasarea zonală a imobilelor, după caz;
- distanța față de mijloacele de transport în comun, dacă este cazul;
- utilitățile obligatorii;
- căi de acces rutier;
- posibilitate de parcare, după caz;
- prețul/mp.
2.2.2. gradul de importanță al criteriilor de ierarhizare se stabilește de la caz la caz, în 

funcție de prioritatea de îndeplinire, prin caietul de sarcini;
2.3. clauzele obligatorii pentru contractul de achiziție de imobile;
3. instrucțiuni privind formalitățile care trebuie îndeplinite, referitoare la modul de 

prezentare și depunere a ofertei;
4. orice alte informații relevante privitoare la desfășurarea procedurii de negociere.

SECȚIUNEA 3
Reguli privind anunțul de achiziție de imobile – teren

Art. 10. (1) Anunțul de achiziție se întocmește după aprobarea documentației de achiziție de 
către autoritatea administrației publice.

(2) Anunțul de achiziție trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) informații generale privind autoritatea administrației publice locale, în special 

denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a persoanei de 
contact, etc;

b) informații generale cu privire la imobilul ce urmează să fie achiziționat, în special 
descrierea bunului imobil ce urmează a fi achiziționat;

c) informații cu privire la documentația de achiziție, cum ar fi modalitatea sau 
modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de 
achiziție;

d) informații privind ofertele: data limită de depunere a ofertelor, adresa la care trebuie 
depuse ofertele, numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

e) data și locul la care este programată începerea negocierilor;
(3) Anunțul de achiziție de imobile se publică într-un cotidian local și pe site-ul 

autorității administrației publice locale, respectiv pe www.primariamovilita.ro, cu cel puțin 10 zile 
calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

(4) În cazuri excepționale, prevăzute la art.11, autoritatea administrației publice locale 
poate transmite direct cereri de oferte către persoane fizice sau juridice care pot participa la 
procedura de achiziție.

(5) Data limită de depunere a ofertelor este stabilită în documentația de achiziție și este 
cuprinsă între 10 și 30 de zile de la data comunicării cererii de ofertă sau de la data apariției 
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anunțului într-un cotidian local și pe site-ul autorității administrației publice locale, respectiv pe 
www.primariamovilita.ro.

Art. 11. (1) În situația în care obiectul achiziționării îl reprezintă un imobil concret determinat, 
având la bază motive de natura investițiilor publice ale căror realizare invocă existența unui imobil 
concret, determinat unic prin caracteristici și/sau modul, locul amplasării acestuia, pe care urmează 
să îl achiziționeze, achiziția se face prin negociere directă, respectînd prevederile alin (4) art. 10.

(2) Prevedrerile alin. (1) se aplică restrictiv și numai în acele situații când imobilul are 
caracteristici specifice datorită locului de amplasare și dacă nu este posibilă realizarea unei investiții
de natura celor precizate la alin. (1) pe un alt imobil.

SECȚIUNEA 4
Comisia de evaluare și negociere

Art. 12. (1) Pentru evaluarea ofertelor, Comisia de evaluare alcătuită dintr-un număr impar de 
membri, care nu poate fi mai mic de 3, se desemnează prin hotărârea Consiliului Local al comunei 
Movilița, județul Ialomița.

(2) Componența comisiei de evaluare, membrii acesteia sunt numiți prin hotărârea 
Consiliului Local al comunei Movilița, județul Ialomița.

(3) Președintele și secretarul comisiei de evaluare sunt numiți de Consiliul Local al 
comunei Movilița, județul Ialomița.

(4) Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot.
(5) La ședințele comisiei de evaluare președintele acesteia poate invita personalități 

recunoscute pentru experiența și competența lor în domenii care reprezintă relevanță din perspectiva
achiziționării imobilului, aceștia neavând calitatea de membri.

(6) Persoanele prevăzute la alin. (5) beneficiază de vot consultativ.
(7) Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorității membrilor.

Art. 13. (1) Membrii comisiei de evaluare și invitații trebuie să respecte regulile privind 
conflictul de interese prevăzute la art. 14 din prezentul regulament.

(2) Membrii comisiei de evaluare și invitații sunt obligați să dea o declarație de 
compatibilitate, imparțialitate și confidențialitate pe propria răspundere, după termenul limită de 
depunere a ofertelor, care se va păstra în dosarul achiziției.

(3) În caz de incompatibilitate, președintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată 
pe primarul comunei Movilița, județul Ialomița despre existența stării de incompatibilitate și va 
propune înlocuirea persoanei incompatibile cu alte persoane.

(4) Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:
a) identificarea imobilelor ce urmează a fi achiziționate, inclusiv prin vizite pe teren și 

consemnarea celor constatate într-un proces-verbal;
b) analiza și selectarea ofertelor pe baza datelor, informațiilor și documentelor cuprinse 

în ofertele depuse;
c) analizarea și evaluarea ofertelor;
d) întocmirea proceselor-verbale prevăzute în documentația de achiziție, în fiecare caz 

în parte;
e) stabilirea ofertelor care îndeplinesc criteriile minime impuse;
f) aplicarea criteriilor de ierarhizare stabilite în documentația de achiziție;
g) stabiliera ierarhiei ofertelor care îndeplinesc cerințele minime impuse ( suprafața 

minimă, locul de amplasare, etc.);
h) negocierea prețului cu ofertantul invitat la negocieri;
j) în situația prevăzută la art. 11 din prezentul regulament, pe baza ofertei înaintate, va 

negocia prețul achiziției.
(5) Comisia de evaluare și de negociere este legal întrunită, numai în prezența tuturor 

membrilor.
(6) Comisia de evaluare și de negociere adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza 

documentației de achiziție și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
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(7) Membrii comisiei de evaluare și de negociere au obligația de a respecta 
confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

SECȚIUNEA 5
Reguli privind conflictul de interese

Art. 14. (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție de imobile – teren, autoritățile 
administrației publice locale ale comunei Movilița, județul Ialomița au obligația de a lua toate 
măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese 
și/sau manifestarea concurenței neloiale.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) se sancționează potrivit dispozițiilor legale în 
vigoare.

(3) Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare nu au dreptul
de a fi ofertant sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție.

(4) Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor 
următoarele persoane:

a) soț/soția, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantul, persoana 
fizică;

b) soț/soția, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu persoane care fac parte 
din consiliul de administrație, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți, 
persoane juridice;

c) persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al 
unuia dintre ofertanți sau persoane care fac parte din consiliul de administrație, organul de 
conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanți;

d) persoane care pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul 
procesului de verificare/evaluare a ofertelor.

CAPITOLUL III
Achiziționarea de imobile – teren

SECȚIUNEA 1
Reguli privind oferta

Art. 15. (1) Poate fi ofertant, respectiv are dreptul de a participa la procedura de negociere preț, 
în condițiile prezentului regulament , orice persoană fizică su juridică care este interesat de 
înstrăinarea unui imobil care are caracteristicile, respectiv îndeplinește cerințele prevăzute în 
documentația de achiziție imobile și care deține un titlu de proprietate  valabil, înscris în cartea 
funciară și liber de sarcini asupra acestuia.

(2) Ofertele se depun la sediul autorității administrației publice locale.
(3) Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă.
(4) Oferta poate fi depusă într-un număr de exemplare stabilit de către autoritatea 

administrației publice locale ale comunei Movilița, județul Ialomița în cuprinsul documentației de 
achiziție.

(5) Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Art. 16. (1) Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile 
documentației de achiziție.

(2) Ofertantul are obligația de a depune oferta în conformitate cu prevederile celor 
cuprinse în documentația de achiziție.

(3) Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada
de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

Art. 17. (1) Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data limită 
pentru depunere, stabilite în documentația de achiziție, în anunțul de achiziție, în anunțul de 
achiziție și/sau în cererea de ofertă transmisă în situația prevăzută la art. 11. după caz.

(2) Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina 
persoanei interesate.



(3) Oferta depusă la o altă adresă a autorității administrației publice locale a comunei 
Movilița, județul Ialomița, decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere se 
returnează nedeschisă.

(4) Conținutul ofertelor trebuie să rămână confidențial până la data stabilită pentru 
deschiderea acestora, autoritatea administrației publice locale a comunei Movilița, județul Ialomița, 
inclusiv comisia de evaluare și de negociere, urmând a lua la cunoștință de conținutul respectivelor 
oferte numei după această dată.

Art. 18.  Comisia de evaluare și de negociere  respinge ofertele acelor persoane care se află în 
una dintre următoarele situații:

1) persoana juridică care se află în stare de insolvență, faliment, lichidare, cel al cărui activitate 
se desfășoară sub coordonarea unui administrator/lichidator judiciar, cel al cărui activitate este 
suspendată;

2) persoanele fizice și/sau juridice care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, 
taxelor și a altor creanțe față de bugetul local al comunei Movilița, județul Ialomița;

3) persoanele care prezintă informații nereale, false sau cei care refuză furnizarea informațiilor 
solicitate de către autoritatea administrașiei publice locale ale comunei Movilița, județul Ialomița;

4) de asemenea, ofertele acelor persoane care nu respectă cerințele din documentația de achiziție 
se respinge.

 Art. 19. (1) Orice ofertant are dreptul de a-și modifica sau de a-și retrage oferta numai înainte de
data limită stabilită pentru depunerea ofertei.

(2) Ofertantul nu are dreptul de a-și retage sau de a-și modifica oferta după expirarea 
datei limită pentru depunerea ofertei.

(3) Ofertantul are obligația de a menține oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate
stabilită de către autoritățile administrației publice locale a comunei Movilița, județul Ialomița.

SECȚIUNEA 2
Reguli privind negocierea de preț pentru achiziționarea de imobile

Art. 20. (1)  Negocirea de preț pentru achiziționarea de imobile este procedura prin care 
autoritatea administrației publice locale a comunei Movilița, județul Ialomița, prin comisia de 
evaluare și de negociere constituită potrivit prevederilor art. 12, negociază prețul cu unul sau cu mai
mulți ofertanți, după caz.

(2) Prealabil demarării procedurii negocierii de preț, în etapa inițierii achiziției, 
autoritatea administrației publice locale, pe baza fondurilor publice alocate în bugetul local, va 
estima prețul imobilului pe care dorește să îl achiziționeze.

(3) Evaluarea prealabilă a prețului imobilului ce urmează a fi achiziționat se face prin 
elaborarea unui raport de evaluare/expertiză la valoare, de către  o persoana autorizată

(4) Art. 9 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 21. (1)  La data prevăzută în anunțul achiziției sau a cererii de oferte transmise în condițiile 
art.11, după caz, comisia de evaluare și de negociere va deschide plicurile care conțin ofertele, în 
cadrul unei ședințe publice.

(2) Comisia de evaluare și de negociere în cadrul ședinței de deschidere prevăzută la 
alin. (1), elimină ofertele care nu îndeplinesc cerințele prevăzute în documentația de achiziție și 
trece la ierarhizarea ofertelor pe baza criteriilor de ierarhizare stabilite în conținutul documentației 
de achiziție.

(3) Ofertanții ale căror oferte nu au fost admise și ierarhizate vor fi anunțați cu privire la
ziua și ora în care comisia de evaluare și de negociere va efectua vizitarea imobilului, cu scopul de a
analiza pe teren dacă imobilul îndeplinește sau nu cerințele și/sau caracteristicile prevăzute în 
documentația de achiziție, și implicit dacă corespunde scopului pentru care s-a inițiat procedura de 
achiziție. Despre vizitarea imobilului – teren se întocmește un proces-verbal, în care, printre altele, 
se consemnează constatările comisiei cu privire la caracteristicile imobilului.

(4) Comisia de evaluare și negociere, în funcție de rezultatul ierarhizării și a vizitei 
prevăzute la alin. (3), transmite invitația de participare la negociere ofertantului a cărui ofertă se 



consideră a fi corespunzătoare cu cerințele autorității administrației publice locale ale comunei 
Movilița, județul Ialomița și este în concordanță cu scopul pentru care s-a inițiat procedura de 
achiziție a imobilului.

(5) În situația prevăzută la art. 11, comisia de evaluare și negociere, prin cererea de 
oferte transmite și invitația de participare.

(6) La data menționtă în invitația de participare, comisia de evaluare și negociere 
negociază prețul imobilului ce urmează să facă obiectul achiziționării cu ofertantul clasat pe primul 
loc în urma ierarhizării.

(7) În situația prevăzută la art. 11, comisia de evaluare și negociere negociază prețul 
imobilului cu ofertantul al cărui caracteristici unice și este singurul imobil care corespunde cu 
cerințele și cu scopul urmărit de autoritățile administrației publice locale.

(8) În cazul în care comisia de evaluare și negociere și ofertantul nu ajung la un acord 
asupra prețului și asupra clauzelor contractuale, ofertantul este libe să se retragă, comisa urmând să 
invite la negociere pe următorul clasat.

(9) În situația existenței unui singur ofertant, și când părțile participante la negocire nu 
ajung la un consens, comisia de evaluare și negociere, va relua negocierile din nou, în termen de 10 
zile. Dacă nici cu această ocazie părțile nu ajung la un acord, comisia de evaluare și negociere va 
propune autorității administrației publice locale reluarea tuturor etapelor procedurii, inclusiv 
șimodificarea unor prevederi ale dosarului achiziției.

(10) Prețul terenului, nu poate să depășească în nici o situație valoarea de plată a 
imobilului, concretizată în cuprinsul raportului de evaluare și negociere întocmit în condițiile 
prevăzute la art. 20.

SECȚIUNEA 3
Încheierea contractului de vânzare-cumpărare

Art. 22. (1)  În situați în care procedura de negociere se finalizează prin stabilirea ca eligibilă a 
unei oferte, respectiv aceasta îndeplinește cerințele și carcteristicle prevăzute în documentația de 
achiziție, s-a ajuns la un consens cu privire la prețul imobilui în urma negocierilor, comisia de 
evaluare și negociere propune autorității administrașiei publice locale, ca acesta prin reprezentantul 
legal, să incheie contractul de vânzare-cumpărare cu ofertantul declarat câștigător.

(2) Încheierea contractului de vânzare-cumpărare se face în condițiile și cu respectarea 
celor prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

(3) Prealabil încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în forma autentică, Consiliul 
Local al comunei Movilița, județul Ialomița, prin hotărâre, va aproba clauzele contractuale și va 
mandata pe primarul comunei Movilița, județul Ialomița, ca acesta din urmă, în calitate de 
reprezentant legal al comunei Movilița, județul Ialomița, să încheie în interesul și în numele 
comunei Movilița, județul Ialomița contractul de vânzare-cumpărare.

(4) Dosarul achiziției, din care face parte documentația de achiziție compusă din 
documentele prevăzute în art. 9, alin. (5), toate actele administrative aprobate de autoritățile 
administrației publice locale cu ocazia procedurii de achiziție , deciziile, rapoartele, procesele-
verbale, declarațiile elaborate, întocmite și completate în cadrul activităților realizate de comisia de 
evaluare și negociere, se întocmesc în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la 
Serviciul de Impozite și Taxe Locale și un exemplar la Consiliul Local al comunei Movilița, județul 
Ialomița.

CAPITOLUL IV
Dispoziții finale

Art. 23. Prevederile prezentului regulament se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediul 
Primăriei comunei Movilița, județul Ialomița, str. Calea București, nr. 99, comuna Movilița, județul 
Ialomița, pe  www.primariamovilita.ro.

http://www.primariamovilita.ro/


      ROMANIA
 JUDETUL  IALOMITA
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA

                                    PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
                  privind aprobarea  Planului de  analizǎ si acoperire  a riscurilor  
                                   aferent  comunei  Moviliţa, pentru anul 2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de ..................... 
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr. ........ 
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. ................... 
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  
În conformitate cu:
-   prevederile art.3 alin (1)lit,,a,, și art.  10 lit. d) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila ,cu 
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art.4și  art. 13 ,  lit. a)  din  Legea  nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-     prevederile  art.  6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a 
Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministrului 
Administratiei si Internelor nr.  132/ 2007;

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

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă   Planul de analizǎ  si acoperire  a riscurilor  aferent localitǎţii Moviliţa pentru anul 
2021,  conform anexei care face  parte integranta  din prezenta  hotarare,  

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

INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

 
 

Nr.  25/15-06-2021
 



 ROMANIA
 JUDETUL  IALOMITA
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOVILIȚA

                             
                                            H O T Ă R Â R E
                  privind aprobarea  Planului de  analizǎ si acoperire  a riscurilor  
                                   aferent  comunei  Moviliţa, pentru anul 2021

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 29-07-2021 
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.31P/19-07-
2021
 - raportul  compartimentului de specialitate nr. 31CS/19-07-2021
 - avizul  comisiei de specialitate  nr. 1 din cadrul Consiliului  Local înregistrat sub nr.34/21-07-2021 
În conformitate cu:
-   prevederile art.3 alin (1)lit,,a,, și art.  10 lit. d) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila ,cu 
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art.4și  art. 13 ,  lit. a)  din  Legea  nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu
modificarile si completarile ulterioare;
-     prevederile  art.  6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a 
Structurii cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministrului 
Administratiei si Internelor nr.  132/ 2007;

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

                                                 H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.-Se aprobă   Planul de analizǎ  si acoperire  a riscurilor  aferent localitǎţii Moviliţa pentru anul 
2021,  conform anexei care face  parte integranta  din prezenta  hotarare,  

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

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      VÎRȘARU Ionuț                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 35
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 29-07-2021



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr.  31P/19-07-2021

  

 
                                                REFERAT DE APROBARE 
           la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea  Planului de  analizǎ si acoperire  a riscurilor 
                                   aferent  comunei  Moviliţa, pentru anul 2021

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii 
Consiliului Local privind    aprobarea  Planului de  analizǎ si acoperire  a riscurilor  aferent  
comunei  Moviliţa, pentru anul 2021 are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit. C) si 
art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie  cu precadere respectarea prevederilor;
   -     art.3 alin (1)lit,,a,, și art.  10 lit. d) din Legea nr.481/2004 privind protectia civila ,cu modificarile
si completarile ulterioare;
  - art.4 și  art. 13 ,  lit. a)  din  Legea  nr. 307 / 2006 privind apararea impotriva incendiilor,cu 
modificarile si completarile ulterioare;
-        art.  6 din Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii 
cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor, aprobata prin Ordinul Ministrului Administratiei si
Internelor nr.  132/ 2007; și are drept scop asigurarea cunoașterii, de către toți factirii implicați , a
sarcinilor și atribuțiilor ce le revin în timpul și după apariția unei situații de urgență
  
  
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare  
privind  aprobarea  Planului de  analizǎ si acoperire  a riscurilor  aferent  comunei  Moviliţa, 
pentru anul 2021 și să adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                  

                                    PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 



           ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                          PROIECT DE   H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT  Fierbinti Târg, UAT Maia, UAT

Rădulești, UAT Dridu  și UAT Movilița -județul Ialomița - pentru realizarea investiției
“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI  MOVILIȚA -
JUDEȚUL IALOMIȚA” 

 
 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de .................. 
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.  ...........
 - raportul  compartimentului de specialitate nr...................  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.  ....................
 În conformitate cu prevederile:
 Ghidului  Solicitantului  – Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),  Axa

prioritară  8  „  Sisteme  inteligente  și  sustenabile  de  transport  al  energiei  electrice  și  gazelor
naturale” Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”,

 Ordonanței de Urgență nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național
de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor
naturale;

 Legeii  214/2020  pentru  aprobarea Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  128/2020 privind
unele  măsuri  pentru  aprobarea  Programului  național  de  racordare  a  populației  și  clienților
noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale,

 Legeii nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Legeii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces  la  informații  de  interes  public,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 Legeii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  51/2006  –  legea  serviciilor  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin (3) lit.  f) și art. 196 alin. (1) lit.  a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
                                                      H O T Ă R Â Ș T E:
Art.1  (1) Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între UAT Fierbinti Târg, jud. Ialomița, în
calitate de lider de parteneriat și  UAT Maia, jud.Ialomița, UAT Rădulești, jud.Ialomița, UAT Dridu,
jud.  Ialomița  și  UAT Movilița,  jud.  Ialomița,  pentru  obținerea  unui  certificat  de  urbanism comun
aferent   investiției  “ÎNFIINȚARE  SISTEM  INTELIGENT  DE   DISTRIBUȚIE  A  GAZELOR
NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI
MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” conform Anexei nr. 1 la prezenta .



(2)  Se  împuternicește  domnul  GOGA Ioan  ,  primar  al  Comunei  Movilița,  județul  Ialomița,  să
reprezinte Comuna Movilița , județul Ialomita, în cadrul Parteneriatului și să semneze în numele și pe
seama Unității Administrativ Teritoriale Comuna Movilița Acordul de Parteneriat cu UAT Fierbinti
Târg,  jud.  Ialomița,  UAT  Maia,  jud.Ialomița,  UAT  Rădulești,  jud.Ialomița  și   UAT  Dridu,  jud.
Ialomița . 
Art.2.  Se revocă HCL nr.35/18-12-2020 
Art.  3. –   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul     comunei
MOVILIȚA,  judeţul  Ialomița  prin  compartimentele  de  specialitate   și  va  fi  comunicat  prin  grija
secretarului general al comunei.

 
INIŢIATOR                                                                                           AVIZEAZA
  PRIMAR                                                                             SECRETAR GENERAL UAT   
         GOGA Ioan                                                                            Ana    MIHULEAC

Nr.26/15-06-2021   
 

 



            ROMÂNIA
      JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL MOVILIȚA

                                              H O T Ă R Â R E
privind   aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT  Fierbinti Târg, UAT Maia, UAT

Rădulești, UAT Dridu  și UAT Movilița -județul Ialomița - pentru realizarea investiției
“ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN

ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI  MOVILIȚA -
JUDEȚUL IALOMIȚA” 

 
 Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 29-07-2021
Avand in vedere :
 -Referatul de aprobare al primarului inițiatorul  proiectul de hotarare  inregistrat sub nr.33P/19-07-
2021
 - raportul  compartimentului de specialitate nr.32CS/19-07-2021  
 - avizul  comisiei de specialitate din cadrul Consiliului  Local  nr.1 înregistrat sub nr.37/21-07-2021
 În conformitate cu prevederile:
 Ghidului  Solicitantului  – Programul Operațional  Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM),  Axa

prioritară  8  „  Sisteme  inteligente  și  sustenabile  de  transport  al  energiei  electrice  și  gazelor
naturale” Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de
Transport a gazelor naturale cu alte state vecine”,

 Ordonanței de Urgență nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Programului național
de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor
naturale;

 Legeii  214/2020  pentru  aprobarea Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  128/2020 privind
unele  măsuri  pentru  aprobarea  Programului  național  de  racordare  a  populației  și  clienților
noncasnici la sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale,

 Legeii nr. 273/2006 privind finațele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  50/1991  privind  autorizarea  executării  lucrărilor  de  construcții,  republicată,  cu
modificările și completările ulterioare;

 Legeii  nr.  544/2001  privind  liberul  acces  la  informații  de  interes  public,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 Legeii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 Legeii  nr.  51/2006  –  legea  serviciilor  comunitare  de  utilități  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin (3) lit.  f) și art. 196 alin. (1) lit.  a) din Ordonanța de Urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,  
                                                      H O T Ă R Â Ș T E:
Art.1  (1) Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între UAT Fierbinti Târg, jud. Ialomița, în
calitate de lider de parteneriat și  UAT Maia, jud.Ialomița, UAT Rădulești, jud.Ialomița, UAT Dridu,
jud.  Ialomița  și  UAT Movilița,  jud.  Ialomița,  pentru  obținerea  unui  certificat  de  urbanism comun



aferent   investiției  “ÎNFIINȚARE  SISTEM  INTELIGENT  DE   DISTRIBUȚIE  A  GAZELOR
NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI
MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” conform Anexei nr. 1 la prezenta .

(2) Se  împuternicește  domnul  GOGA Ioan  ,  primar  al  Comunei  Movilița,  județul  Ialomița,  să
reprezinte Comuna Movilița , județul Ialomita, în cadrul Parteneriatului și să semneze în numele și pe
seama Unității Administrativ Teritoriale Comuna Movilița Acordul de Parteneriat cu UAT Fierbinti
Târg,  jud.  Ialomița,  UAT  Maia,  jud.Ialomița,  UAT  Rădulești,  jud.Ialomița  și   UAT  Dridu,  jud.
Ialomița . 

Art.2.  Se revocă HCL nr.35/18-12-2020 privind aprobarea  unui Acod de Parteneriat, între UAT
Movilița, UAT Dridu, UAT Fierbinți, UAT Maia și UAT Rădulești,  în vedera asocierii pentru

realizarea obiectivului de  investiții “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A
GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA MOVILIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA”

Art.  3. –   Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  primarul     comunei
MOVILIȚA,  judeţul  Ialomița  prin  compartimentele  de  specialitate   și  va  fi  comunicat  prin  grija
secretarului general al comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
                                                                                                 SECRETAR  GENERAL UAT
      VÎRȘARU Ionuț                                                                       Ana    MIHULEAC

Nr. 36
Adoptata  la Consiliul Local  Moviliţa
Astazi 29-07-2021

 



ANEXA nr. 1 la P.H. nr. ……….

ACORD DE PARTENERIAT

încheiat între UAT Fierbinti Târg, jud. Ialomița, în calitate de lider de parteneriat, și  UAT Maia,
jud.Ialomița, UAT Rădulești, jud.Ialomița, UAT Dridu, jud. Ialomița și UAT Movilița, jud. Ialomița,

pentru obținerea unui certificat de urbanism comun aferent  investiției “ÎNFIINȚARE SISTEM
INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI

COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI  MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” 

Art. 1. PĂRȚILE

1.1. U.A.T. Fierbinți Târg, prin Consiliul Local Fierbinți Târg, cu  sediul în județul Ialomița, str. Calea
București, nr. 56, reprezentat prin primar – domnul Iusein Iuksel în calitate de asociat  - lider de
asociere,

1.2. U.A.T. Dridu, prin Consiliul Local Dridu, cu  sediul în județul Ialomița, str.  Teiului,  nr.  47, com.
Dridu, reprezentat prin primar – domnul Dumitru Lucian în calitate de asociat  partener,

1.3. U.A.T. Movilița, prin Consiliul Local Movilița, cu  sediul în județul Ialomița, str. Calea București, nr.
99, com. Movilița, reprezentat prin primar – domnul Goga Ion în calitate de asociat  partener,

1.4. U.A.T. Maia, prin Consiliul Local Maia, cu  sediul în județul Ialomița, str. Primăriei, nr. 68, com.
Maia, reprezentat prin primar – domnul Niculae Sorin  în calitate de asociat  partener,

1.5. U.A.T. Rădulești, prin Consiliul Local Rădulești, cu  sediul în județul Ialomița, str. Primăriei, nr. 8,
com. Rădulești, reprezentat prin primar – domnul Micu Constantin în calitate de asociat  partener,

au convenit asupra încheierii prezentului acord de asociere în următoarele condiții

Art. 2. OBIECTUL ASOCIERII

2.1. Părțile au convenit de comun acord să se asocieze în vederea solicitării și obținerii unui certificat de
urbanism comun,  emis  de  Consiliul  Județean  Ialomița,  pentru  obiectivul  de  investiție  “ÎNFIINȚARE
SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG
ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI  MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA”.

Art. 3. CADRUL LEGAL

3.1. Acordul de parteneriat se încheie în conformitate cu 

3.1.1.  Hotărârea  Consiliului  Local  Fierbinți  Târg  nr.  ..../...,  Hotărârea  Consiliului  Local  Dridu  nr.
26/27.05.2021,  Hotărârea  Consiliului  Local  Movilița  nr.   ..../...,  Hotărârea  Consiliului  Local  Maia
nr.  ..../... și Hotărârea Consiliului Local Rădulești nr.  ..../...,

3.1.2.  Ordonanța  de Urgență  nr.  57/2019 privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, art. 129, alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. c), art. 89 alin. (8),

3.1.3.  Legea nr.  273/2006 privind finanțele publice locale,  actualizată,  cu modificările  și  completările
ulterioare,  Ordinul  nr.  1917/2005  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  organizarea  şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile
de  aplicare  a  acestuia,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Ordinul  nr.  2634/2015  privind
documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. VALOAREA ACORDULUI

4.1. Întrucât asocierea presupune obținerea unor avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism,
respectiv plata taxelor aferente sau orice alte cheltuieli  intervenite pe parcurs,  la momentul încheierii
prezentului acord nu se pot cuantifica sumele care trebuiesc asigurate în vederea îndeplinirii obiectului
prezentului acord.

4.2. Părțile au convenit de comun acord să suporte în mod egal costurile care vor interveni pe toată durata
asocierii. U.A.T. Fierbinți Târg se desemnează, în calitate de lider de asociere, să solicite certificatul de
urbanism și să suporte din bugetul local toate taxele aferente obținerii acestuia și a oricăror cheltuieli
neprevăzute ivite pe parcursul asocierii pentru a putea fi îndeplinit obiectul asocierii.Va întocmi periodic
un decont de plată, însoțit de documente justificative ( facturi fiscale, chitanțe, adrese etc.) și va solicita
partenerilor plata cotei părți corespunzătoare fiecăruia, conform mențiunilor indicate în decontul de plată
( valorile se vor defalca pe fiecare partener, se va indica contul în care se vor vira sumele și termenele de
plată – nu mai târziu de 30 zile de la comunicare).



Art. 5. DURATA ACORDULUI

5.1. Prezentul acord de asociere se încheie pe o perioadă de 1 (un) an, intrând în vigoare la data semnării
lui de către reprezentanții celor cinci asociați, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, la solicitarea
motivată a fiecărui partener.

Art. 6.  DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1.1. Drepturile și obligațiile liderului de asociere - U.A.T. Fierbinți Târg

a) solicită certificatul de urbanism de la Consiliul Județean Ialomița în numele asocierii și se ocupă de
obținere tuturor avizelor și acordurilor de la instituțiile abilitate în acest sens,

b) suportă din bugetul propriu contravaloarea integrală a taxelor necesare obținerii avizelor și acordurilor
menționate în certificatul de urbanism și a oricăror cheltuieli  neprevăzute ivite pe parcursul asocierii
pentru a putea fi îndeplinit obiectul asocierii,

c)  întocmește periodic un decont de plată, însoțit  de documente justificative ( facturi fiscale,  chitanțe,
adrese etc.) și solicită partenerilor plata cotei părți de 1/5 corespunzătoare fiecăruia, conform mențiunilor
indicate în decontul de plată ( valorile se vor defalca pe fiecare partener, se va indica contul în care se vor
vira sumele și termenele de plată – nu mai târziu de 30 zile de la comunicare),

d) transmite informații cu privire la progresul lucrării și solicită clarificări partenerilor atunci când este
cazul,

e) asigură verificarea documentelor obținute din punct de vedere al conformității cu legislația în vigoare
prin compartimentele de resort.

6.1.2. Drepturile și obligațiile partenerilor de asociere 

a) suportă din bugetul  propriu cotă parte de 1/5 din taxele necesare obținerii  avizelor și  acordurilor
menționate în certificatul de urbanism și a oricăror cheltuieli  neprevăzute ivite pe parcursul asocierii
pentru a putea fi îndeplinit obiectul asocierii,

b)  asigură suport  și  sprijin  pe toată perioada asocierii,  răspunde corect  și  cu promptitudine oricăror
solicitări de clarificare, pune la dispoziție toate documentele solicitate,

c) în vederea realizării obiectului asocierii, asociații participanți nu intră în raporturi directe cu terții,
reprezentarea asocierii fiind în sarcina liderului de asociere.

Art. 7.  EVIDENȚA CONTABILĂ

7.1.  Evidența  asocierii  se  organizează  atât  la  nivelul  asocierii,  cât  și  în  contabilitatea  fiecărui
coparticipant cu ajutorul  contului  “Decontări  din operații  în participație”, analitic distinct pe fiecare
coparticipant,

7.2.  Evidența  decontării  cheltuielilor  realizate  precum  și  a  sumelor  virate  între  coparticipanți,  se
realizează cu ajutorul contului 483 “Decontări din operații în participație”,

7.3.  Liderul  de  asociere  conduce,  ține  evidența  și  întocmește  balanță  de  verificare  distinctă  de  cea
corespunzătoare activității proprii,

7.4. Cheltuielile determinate de operațiunile asocierii se contabilizează distinct de către liderul de asociere
și transmite evidența lunară pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării în contabilitatea
proprie a fiecăruia.

Art. 8. RĂSPUNDEREA ASOCIAȚILOR

8.1. Față de terți va răspunde liderul de asociere care contractează singur drepturi și obligații prin actele
încheiate cu aceștia.

8.2. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către părți dă dreptul
celorlalte părți să ceară rezilierea acordului, printr-o notificare scrisă părții în culpă, în termen de 30 zile
calendaristice de la data constatării  nerespectării  clauzelor acordului.În cazul în care se constată că,
urmare a nerespectării  clauzelor,  s-a creat un prejudiciu, se solicită recuperarea acestuia în condițiile
legii.

Art. 9. ÎNCETAREA ACORDULUI

9.1. Prezentul acord încetează la expirarea termenului stabilit, dacă nu s-a convenit prelungirea acestuia,
prin acordul părților,

9.2. Prin hotărârea autorităților deliberative a celor cinci asociați, anterior expirării duratei acordului, ca
urmare a constatării unei/unor clauze de neîndeplinire a acordului,



9.3. Ca urmare a imposibilității îndeplinirii obiectului stipulat prin acordul de parteneriat.

Art. 10. AMENDAMENTE

10.1.  Părțile  au dreptul,  pe durata valabilității  acordului,  de a conveni prin hotărâri  ale autorităților
deliberative, modificarea și completarea clauzelor prin act adițional.

Art. 11. FORȚA MAJORĂ

11.1.  Forța  majoră  exonerează  de  răspundere  părțile,  în  cazul  neexecutării  parțiale  sau  totale  a
obligațiilor  asumate.Prin  forță  majoră  se  înțelege  un  eveniment  independent  de  voința  părților,
imprevizibil,  apărut  după  încheierea  acordului  și  care  împiedică  părțile  să  execute  total  sau  parțial
obligațiile asumate.

11.2. Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștință celorlalte părți, în scris, în
maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la apariție.

Art. 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. Asociații vor depune toate eforturile și diligențele pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative
directe,  orice  neînțelegere  sau  dispută  care  se  poate  ivi,  în  cadrul  sau  în  legătură  cu  acordul  de
parteneriat.

12.2. Dacă, dupa 30 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, asociații nu reușesc să rezolve în mod
amiabil  o  divergență  apărută,  fiecare  poate  solicita  ca  disputa  să  se  soluționeze  de  către  instanțele
judecătorești de drept comun, competente.

Art. 13. DISPOZIȚII FINALE

Prezentul acord constituie voința comună a părților și s-a semnat astăzi ..........., în 5 (cinci) exemplare
originale, având valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare din părți.

ASOCIAT – LIDER DE ASOCIERE                                               ASOCIAT PARTENER

Primar, Iusein Iuksel                                                Primar Dridu, ....................................................
........................................................                          Primar Movilița,  ...............................................
Secretar General                                                      Primar Maia, .....................................................
.......................................................                          Primar Rădulești, ...............................................
Control financiar preventiv
......................................................                           Secretar General Dridu, ......................................
Compartiment contabilitate                                     Secretar General Movilița, ..................................
......................................................                           Secretar General Maia, .......................................
                                                                                 Secretar General Rădulești, .................................

                                                                                 Control financiar preventiv Dridu, ......................
                                                                                 Control financiar preventiv Movilița, ..................
                                                                                 Control financiar preventiv Maia, .......................
                                                                                 Control financiar preventiv Rădulești, ................

                                                                                
                                                                                 Compartiment contabilitate Dridu, ......................
                                                                                 Compartiment contabilitate Movilița, ..................
                                                                                 Compartiment contabilitate Maia, .......................
                                                                                 Compartiment contabilitate Rădulești, ................



          ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
PRIMARUL COMUNEI MOVILIŢA
            Nr. 33P/19-07-2021
  

  

 
                                                       REFERAT DE APROBARE 

           la proiectul de hotărâre  privind   aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT
Fierbinti Târg, UAT Maia, UAT Rădulești, UAT Dridu  și UAT Movilița -județul Ialomița -
pentru realizarea investiției “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A

GAZELOR  NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA,
RĂDULEȘTI, DRIDU ȘI  MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA” 

      Prezentul referat, care  reprezinta instrumentul de prezentare si motivare la proiectul Hotararii
Consiliului Local privind    aprobarea unui Acord de Parteneriat între UAT  Fierbinti Târg, UAT

Maia, UAT Rădulești, UAT Dridu  și UAT Movilița -județul Ialomița - pentru realizarea
investiției “ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR

NATURALE ÎN ORAȘUL FIERBINȚI TÂRG ȘI COMUNELE  MAIA, RĂDULEȘTI, DRIDU
ȘI  MOVILIȚA - JUDEȚUL IALOMIȚA”   are la baza prevederile art. 6 alin(3), art, 30 alin. (1) lit.
C) si art. 32 alin (1) si (2) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea

actelor normative republicata si actualizata.
     Motivul elaborarii acestui proiect de hotarare il constituie   necesitatea încheierii unui acord de

parteneriat în vederea obținerii unui certificat de urbanism comun  în vederea  realizării obiectivului
de investiții menționat mai sus. Totodată propun revocarea  HCL nr.35/18-12-2020 privind aprobarea

unui Acod de Parteneriat, între UAT Movilița, UAT Dridu, UAT Fierbinți, UAT Maia și UAT
Rădulești,  în vedera asocierii pentru realizarea obiectivului de  investiții “ÎNFIINȚARE
SISTEM INTELIGENT DE  DISTRIBUȚIE A GAZELOR  NATURALE ÎN COMUNA
MOVILIȚA , JUDEȚUL IALOMIȚA”, deoarece acest parteneriat se încheia ăn vederea

asocierii pentru realizarea obiectivului de investiții.
-Fata de cele de mai sus, tinand seama de importanta sa,  va rog sa analizati  proiectul de hotarare  și să
adoptati hotararea in forma prezentata.

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

                                  

                                    PRIMARUL  COMUNEI  MOVILITA 
                                                       GOGA Ioan 
                                 




