
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIŢA
                     JUDETUL  IALOMITA

NR. _____ /__24 nov__________2015

PROCESUL VERBAL 
AL SEDINTEI  EXTRAORDINARE  A CONSILIULUI  LOCAL MOVILITA

DIN  DATA  DIN   24 noiembrie 2015

Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 218/ 20.11.2015 
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  ordinare  din  data de  de   30 octombrie 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 , precum si modificarea
Listei de investitii pe anul 2015. 

De asemenea, a propus utilizarea unei pǎrti din excedentul  anului  precedent în suma 
de 379.000 lei pentru plata unor investitii, prevazute la sectiunea de dezvoltare ce se vor 
efectua  pana la sfârşitul anului  2015 .

 S-a dat citire raportului întomit de compartimentul financiar contabil, din care reiese  cum 
au fost distribuite  sumele care au influentat bugetul local, in conformitate  cu:

-   adresa Directiei de Trezorerie Ialomita  nr. 247886/10.11.2015 de  alocare  sume defalcate 
din TVA  pentru cheltuieli descentralizate pentru invatamant  si pentru echilibrare;

- adresa Directiei de Trezorerie Ialomita  nr. 249292/23.11.2015 de  retragere  sume defalcate 
din TVA  pentru cheltuieli descentralizate pentru invatamant ;

- anexa la Hotararea Consiliului Judetean Ialomita  nr. 103/19.11.2015 de  alocare  sume 
defalcate din TVA  pentru echilibrare. 

In vederea efectuarii unor cheltuieli in perioada trim IV care nu au fost prevazute initial
in buget si retragerea altora care nu se vor  mai  efectua in aceste trimestru  bugetul  se 
rectifica dupǎ cum urmeaza : 



- la Sectiunea de functionare  la venituri si cheltuieli – s-a facut rectificare cu o 
influenta pe total an cu suma de 104.500 lei, totalul veniturilor dupa rectificare fiind de 
2.544.000 lei ;

- la Secţiunea de dezvoltare  ,  s-a facut rectificare atat la venituri cat si la cheltuieli cu o
influenta pe total buget în plus de 638.500 lei.La  venituri  s-a rectificat in plus cu suma de 
638.500 lei , dupa rectificare totalul veniturilor la aceasta sectiune fiind de 1.672.500 lei

Presedintele  de sedinta supune la vot, propunerea de rectificare astfel cum a fost  
propusa de primarul comunei. A fost  adoptată cu 11 voturi ”pentru” Hotărârea nr. 44 .

 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,  24  noiembrie  2015. 

Drept  pentru care  am încheiat  prezentul proces  verbal. 

PRESEDINTE   DE  SEDINŢĂ, 
CHIROIANU  VLĂDUŢĂ

Intocmit, 
SECRETAR  AL  COMUNEI

NICA  DANIELA
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