
         ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA 
CONSILIUL LOCAL  MOVILIŢA

                                               H O T A R A R E 
                     privind rectificarea bugetului  local al comunei  Moviliţa pe anul       
                                                                    2019

Consiliul Local Moviliţa întrunit in şedinţă de lucru din data de 14-11-2019 ,
Avand in vedere :
  - referatul initiatorului, de aprobare a proiectului de hotarare,  inregistrat sub nr. 39P/5-11-2019 
-adresele   nr. 1713/05-11-2019° Scolii Gimnaziale Movilita   
Analizând;
   -raportul compartimentului financiar contabil nr. 39CS/4-11-2019  
   -avizul comisiei de specialitate nr. 32/5-11-2019 
In conformitate cu;
-prevederile Legii 273/2006  privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
-prevederile    Legeii   bugetului de stat   nr.50/2019

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (4) lit. a) din Codul Administrativ,

                                              H O T A R A S T E :

Art 1-Se rectifică bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe  
         capitole,  titluri, articole de cheltuieli si subcapitole, pe anul 2019  conform anexei  care face parte    
          integrantă din  prezenta hotărâre.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA                         CONTRASEMNEAZA  PENTRU          
                                                                                           LEGALITATE 
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ROMANIA 

JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                                   

                                                           H O T Ă R Â R E 

         Privind aprobarea  DEVIZULUI GENERAL  al obiectivul de investitii 

                    " Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  

                                                      Ialomita "   

Consiliul local al Comunei Movilita, întrunit in şedinţă de lucru din data de 14-11-2019,
avand in vedere;
 -referatul de aprobare a proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr. 40P/5-11-2019 
-raportul compartimentului de specialitate nr. 40CS/5-11-2019 
- avizul comisiei de specialitate nr.33/5-11-2019 
 -HCL nr. 34/22-08-2019 privind" Infiintare distributie gaze naturale in comuna Movilita ,  judetul  
                         Ialomita " si aprobarea Studiului de Fezabilitate 
In conformitate cu; 
-prevederile EGEII nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**) a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice
-art. nr. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor natural actualizata, 
- NORMELE  TEHNICE din 10 mai 2018 pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale
-- prevederile   O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului national de dezvoltare locala cu 
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile ORDINULUI nr. 199 din 14 februarie 2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale 
şi administraţiei publice, nr. 1.851/2013

 În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1 ) lit. a) şi art.  129 alin (2) lit. d) din Codul Administrativ,

H O T A R A S T E:
 Art.1. Se aproba  Devizul General  al obiectivului de investitii ,,Infiintare Distributie Gaze Naturale in 
Comuna Movilita Judetul Ialomita, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul împreuna cu  
 compartimentele de specialitate si va fi comunicată prin grija secretarului general al UAT.
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ROMANIA 

JUDETUL  IALOMITA 

CONSILIUL  LOCAL   MOVILIŢA 

                                                                     H O T Ă R Â R E
                       privind  completarea   inventarului domeniului public al comunei Movilita 

Consiliul Local Movilita, Judeţul Ialomița, întrunit astăzi 14-11-2019  în şedinţă ordinară,
Având in vedere:
-referatul de aprobare a proiectului de hotarare al initiatorului inregistrat sub nr.41P/5-11-2019 
-raportul compartimentului de specialitate nr.41CS/5-11-2019  
- avizul comisiei de specialitate nr. 34/5-11-2019
- Contractul de furnizare nr. 21 / 18.09.2019 si a  PV recepție inregistrat sub nr. 3023/14-10-2019
  - HCL nr.54/14-12-2017 privind însuşirea inventarului  bunurilor care aparţin domeniului public
In conformitate cu:
Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Prevederile HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
Prevederile Ordinului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de 
funcționare a mijloacelor fixe;
Prevederile OG nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor
publice.
Prevederile CAP. III, art..129, alin. 4, lit.a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 
Administrativ.
In temeiul CAP.III, art..139, alin.1 si 3, lit.a, coroborat cu art.196, alin.1, lit. a din Ordonanta de Urgenta nr. 
57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ.

                                                          H O T Ă R Ă Ș T E;

Art. 1 Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local Movilita nr. 54/14-12-2017   privind însușirea 
inventarului domeniului public al comunei Movilita conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotărâre 
Art. 2 Secretarul general al UAT Movilita, judeţul Ialomița va comunica prezenta primarului comunei 
Movilita, Instituţiei Prefectului  si Consiliului Judetean  Ialomița.
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