
CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI  MOVILIŢA
JUDETUL  IALOMITA
SECRETAR
NR. ___30__ /_oct___________2015

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

DIN  DATA  DE   30 octombrie  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   30 octombrie 2015.

 Şedinta  a fost  convocatã în baza  Dispoziţiei Primarului nr. 288/  23.10.2015.
 Sunt  prezenti  la şedinta  tori  cei 11 consilieri în funcţie.  
Participa la sedinta  primarul si secretarul comunei Moviliţa
A  fost citit si aprobat cu 11  voturi „pentru”  procesul  verbal al sedintei  extraordinare 

din  data de   28 septembrie  2015. 
Ordinea de zi a fost adusǎ la cunostinta  consilierilor prin dispozitia de convocare . 
Dl. Petre Petre – primar, a propus  completarea ordinii de zi cu încă trei puncte, 

considerate probleme urgente, care nu suporta amânare pănă la următoarea sedintă, după cum
urmează: 

- Aprobarea prelungirii contractului de închiriere cu Posta Română SA;
- Aprobarea completării Planului de achizitii publice pe anul 2015;
- Aprobarea mandatarii imarului pentru semnarea unui act aditional cu privire la 

modificarea Statutului ADI Euro Apa. 
Ordinea de zi a fost aprobata cu un numar de 11 voturi „pentru”, inclusiv cu propunerile 
suplimentare fǎcute de primar . 
Au fost analizate  proiectele de hotărâre propuse  si   au  fost adoptate  hotãrârile, dupã  

cum urmeazã:
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1 34 Rectificarea bugetului local pe trim IV 
-2015

11 11 11 - -

2 35 Aprobarea execuţiei bugetare la 
trimestrul III, anul 2015

11 11 11
- -

3 36 Aprobare cheltuieli judecată şi de 
executare silită

11 11 11
- -



4 37 Aprobarea organizare structură 
urbanism si amenajarea teritoriului

11 11 11 - -

5 38 aprobarea Planului de ocupare a 
funcţiilor publice în anul 2016

11 11 11 - -

6 39 Aprobare modificare inventar bunuri din 
domeniul public

11 11 11 - -

7 40 Aprobare Regulament ordine interioară 
la Prmăria Moviliţa

11 11 11 - -

8 41 Aprobarea prelungirii contractului de 
închiriere cu C.N. “Posta Românǎ” SA

11 11 11 - -

9 42 Aprobarea completării Planului estimativ
al achiziţiilor  pubice  pentru  anul 2015

11 11 11 - -

10 43 Aprobarea mandatării primarului pentru
a semna act aditional Statut ADI Euro 
Apa

11 11 11 - -

A fost analizată solicitarea medicului veterinar / Cabinetului veterinar Anghel 
Gheorghe de a  achizitiona un număr de 1200 microcipuri pentru căini şi pisici cu stăpân 
din comuna Moviliţa. Solicitarea a fost  respinsă intrucât nu a fost identificată  nici  bază 
legală si nici sursa de finanţare pentru acest demers. 

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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