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                                     PROCES VERBAL
                                         încheiat  azi 14-11-2019

              In sedinta ordinară  a Consiliului Local Moviliţa, la care participa urmatorii consilieri:   
Călin Marin  Marius, Dedu Gheorghe, Derăghici Marian,  Geantana Petrică, Ivan Dumitru Dănuţ,  Maican 
Maria, Niţă Georgeta , Pană Viorel, Păun Florian, Petrache Iuliu  şi Toader Adrian Florin – mai participa: 
Petre Petre –primar şi  Ana Mihuleac-secretar comună,  

 In deschiderea şedinţei secretarul comunei dă citire procesului verbal de la sedinta precedentă
si solicita consilierilor să prezinte daca au obiectii cu privire la modul de redactare al procesului verbal. 
Deoarece nu sunt obiectii, se supune la vot procesul verbal si se aproba in unanimitate. 

 
 În continuare domnul Pana Viorel președintele de ședință  prezinta ordinea de zi,  se supune la vot şi se 
aprobă în unanimitate  după cum urmează;

1) Adoptarea hotărârii  privind  rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul 2019

 2) Adoptarea hotărârii privind  aprobarea  DEVIZULUI GENERAL  la obiectivul de investitii 

     " Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  Ialomita "   

3) Adoptarea hotărârii privind  completarea   inventarului domeniului public al comunei Movilita 

 
Initiator primarul comunei

4.Intrebari si interpelari. 
-La  punctul  1  al  ordinii  de  zi   presedintele  de  sedinta  da  cuvantul  d-lui  primar  care  prezinta   bugetul
rectificat, se  supune la vot si se adopta in unanimitate hotararea nr.44/14-11-2019

 -La punctul 2 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care prezintă DEVIZULUI 
GENERAL  la obiectivul de investitii  " Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  
Ialomita " , se  supune la vot si se adoptă in unanimitate hotararea nr. 45/14-11-2019

 -La punctul 3 al ordinii de zi  presedintele de sedinta da cuvantul d-lui primar care, prezintă   motivul 
completarii inventarului domeniului public al comunei, se  supune la vot si se adoptă in unanimitate 
hotararea nr. 46/14-11-2019

   
         



 

    Avand in vedere că nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, d-nul presedinte de ședință declara închise 
lucararile.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          SECRETAR COMUNA

Pană Viorel                                                                                   Ana  MIHULEAC     


