
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIŢA
                     JUDETUL  IALOMITA

NR. _____ /__18 dec__________2015

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINTEI  DE ÎNDATǍ  A CONSILIULUI  LOCAL MOVILITA

DIN  DATA  DIN   18 DECEMBRIE 2015

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 252/ 18 decembrie 
2015 . 

Sunt  prezenti  la şedinţa  toţi cei 11  consilieri în funcţie, astfel încât cvorumul 
necesar  este asigurat, sedinta este  legal constituitǎ.    

Participǎ la sedintă primarul  si  secretarul comunei.
Se prezintă  procesul  verbal al sedinţei  extraordinare  din  data de 24  noiembrie 2015. 
După  ce s-a dat citire,   se  supune  la  vot  continutul acestuia.  Au  fost  exprimate  11 

voturi  „ pentru” aprobarea acestuia  astfel cum a fost redactat. 
     Pe ordinea de zi comunicată prin Dispozitia de convocare a şedintei extraordinare, 

primarul comunei a avut propunerea de aprobare a rectificǎrii bugetului local al comunei 
Moviliţa la nivelul trimestrului IV, anul 2015 . 

Ordinea de zi propusă a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
     

Primarul comunei aduce la cunoştinta  Consiliului Local  necesitatea rectificarii  
bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul trimestrului IV, anul 2015,  pe baza adresei   
Administraţiei Judeţene  a Finantelor Publice  Ialomita  nr.  252796/16.12.2015 prin care se   
alocǎ 80 000 lei din   sume defalcate din TVA  pentru  finantarea cheltuielilor descentralizate 
la nivelul comunei, respectiv pentru finanţarea de bazǎ a unitaţilor de învǎţǎmânt 
preuniversitar de stat.

 S-a dat citire raportului întomit de compartimentul financiar contabil, din care reiese  cum 
au fost distribuite  sumele care au influentat bugetul local, conform destinatiei  : pentru 
salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte  drepturi salariale în bani stabilite prin lege şi contribuţii 
aferente acostorta, suma de 63.000 lei şi 17.000 lei pentru  plata diferenţelor la contribuţiile 
sociale, ce sunt în sarcina angajatorului aferente sumelor plǎtite, prevǎzute prin hotarari  
judecǎtoresti (pentru invatamant) 

Presedintele  de sedinta supune la vot, propunerea de rectificare astfel cum a fost  
propusa de primarul comunei. A fost  adoptată Hotărârea nr. 45, cu 11 voturi ”pentru” .

 Nu au fost analizate  cereri de competenta Consiliului Local .



Nemaifiind  alte  propuneri  sau  discutii pe  ordinea de  zi, domnul Chiroianu Vlăduţă, 
presedinte,   declară  închise  lucrarile  şedintei  de  astazi,  18  decembrie  2015. 

Drept  pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
CHIROIANU  VLĂDUŢĂ

Intocmit, 
SECRETAR  AL  COMUNEI

NICA  DANIELA
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