
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIŢA
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR. ___29__ /__dec__________2015

M I N U T A
SEDINTEI  ORDINARE   A CONSILIULUI  LOCAL MOVILIŢA

DIN  DATA  DE    29  decembrie  2015

In conformitate  cu prevederile  Legii nr. 52/ 2003 privind  transparenta  decizionala în 
administraţia publica locală,  am  procedat la întocmirea  minutei   privind propunerile,  
discutiile  si hotararile  adoptate de Consiliul local Movilita, în sedinta  ordinarǎ, ce a avut 
loc în  data de   29 decembrie 2015.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 288/  22.12.2014 .
 Sunt  prezenti  la şedinta  9 dintre  cei 11 consilieri în funcţie.  Participa la sedinta  

primarul si secretarul comunei, precum si personalul din aparatul de specialitate al primarului
comunei Moviliţa. 

A  fost citit si aprobat cu  11 voturi „pentru”  procesul  verbal al sedintei  extraordinare 
din  data de   24 noiembrie 2015 si  procesul  verbal al sedintei  de îndată ce a avut loc în   
data de   18 decembrie  2015. 

 Ordinea de zi a fost  adusǎ la cunostinta  consilierilor prin dispozitia de convocare şi  a 
fost aprobată cu un numar de 11  voturi „pentru” . 

Comisiile de specialitate reunite au analizat proiectele de hotărâre propuse în data de 18 
decembrie 2015 si le-au avizat favorabil. Acestea sunt însoţite de rapoartele de specialitate 
întocmite de  pesonalul din aparatul de specialitate al primarului. 

In cadrul şedinţei ordinare,  au  fost adoptate  următoarele hotãrâri:
Nr.
crt.

Numa
rul 
hota
rarii

Obiectul  hotararii Consilie
ri   in 
functie

Consi
lieri 
prezenti

Rezultatul votului
Pentru Impotri

va
Abti
neri

1 46 Alegerea presedintelui de sedinţă 11 11 11 - -
2 47 Aprobarea rectificării bugetului local pe 

trm IV, anul 2015
11 11 11

- -
3 48 aprobarea execuţiei bugetare la trimestrul IV,

anul 2015
11 11 11

- -
4 49 aprobarea modificarii HCL nr. 21/ 2013 

privind  prelungirea PUG al comunei 
Movilita

11 11 11 - -

5 50 aprobarea Planului estimativ al achiziţiilor  
pubice  pentru  anul 2016

11 11 11 - -

6 51 aprobarea Planului de lucrǎri ce vor fi 
efectuate de  beneficiarii Legii 416/ 2001 în 
anul 2016

11 11 11 - -

7 52 aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru 11 11 11 - -



anul 2015

8 53 aprobarea raportului privind inventarierea 
bunurilor din patrimoniul comunei , pe anul 
2015

11 11 11 - -

9 54 aprobarea  completarii inventarului 
cuprinzând bunurile din domeniul privat 
al comunei Moviliţa

11 11 11 - -

10 55 aprobarea Strategiei de dezvoltare a 
comunei Movilita pentru perioada 2015-
2020

11 11 11 - -

11 56 aprobarea mandatarea primarului comunei 
Moviliţa pentru a semna acte adiţionale 
privind modificarea Statutului  Asociaţiei de 
dezvoltare Intercomunitarǎ Euro –Apa.

11 11 11 - -

Nu au fost analizate cereri de competenta Consiliului  Local . 
Prezenta minută va fi publicată la avizierul informativ al Consiliului Local şi pe site-ul 

instituţiei la adresa : www.primariamovilita.ro.

  SECRETAR,
NICA  DANIELA 

http://www.primariamovilita.ro/
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