
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta extraordinara
a Consiliului Local Movilita din data de 16.08.2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr..de 11 , din totalul de 13

consilieri in functie. Lipsesc motivat d-nii consilieri Badarau Daniel si Bitere Ion.

Participa de drept primarul comunei Movilita d-l Cristian Comeliu si secretarul comunei

Movilita, d-l Seciu Costel .
Sedilta s-a desfasurat in sala de consiliu din cadrul primariei Movilita, in data de

18.08.2016 incepand cu ora 19.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Drilea Vasile..

Se supune aprobarii Consiliului local urmatoarea ordine de zi:

l. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Movilita,
jud. Vrancea, pentru anul 2016.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.

2. Proiect de hotarare privind aplobarea contractdrii de catre Consiliul Lbcal Movilita, de

la o banca comerciala, a unui credit in valoare de 135 000 lei, cu o maturitate de 3 ani, in

vederea achitarii Proiectului Tehnic pentru investitia ,, Infiintare retele de canalizate in sistem

gravitational-comuna Movilita, j ud. Vrancea".
Initiator :Cristian Comeliu, primarul comunei Movilita.

3.Informar-e privind plopuneri denumiri strazi pentru realizareaNomenclatorului stradal

al comunei Movilita, jud. Vrancea"
Oldinea de zi este aprobata cu 11 voturi ,, pentru"'

Se trece Ia discutarea primului proiect de liotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului

Local al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul 2016'

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezerrtamaterialeie de la acest proiect de hotarare.

D-l primar arata prin expunere de motive ca in urma virarii de catre Ministerul

Dezvoltar-ii a sumei de 182.625,52\ei pentru investitia Modernizare retele de drumuri in comuna

Movilita, respectiv pentlu asfaltarea drumului spre satul Trotusanu era necesar sa se intruneasca

consiliul pentru introducerea acestei sume in buget. De la proiectul de canalizare va fi retrasa

suma de 35.000 lei si va ftrepeulrizata suma de 20.000 lei pentru forajul de la Trotusanu privind

lucr-arile urgenet larealizarca retelei de conducte care duc la castelul de apa si tot din aceasta

suma se m{ repartizeaza 10.000 lei pentru cap. Cultura recreere religie si suma de 5000 lei

pentru bunuri si selvicii cultura.
Sunt rugati consilierii sa se inscrie la cuvant.
Doamna Mihalache-Mare Oana propune ca la o viitoare rectificare sa fie alocata o suma

de bani si pentru montarea unor elemente de joaca pentru copii din satul Frecatei, in curtea scolii

Frecatei.
D-l primar arata ca se va tine cont de aceasta propunere si daca tot este vorba de copii

informeaza colsilir"rl ca grupr,rl de copii Rapsozii Movilita sunt invitati sa participle la o

sarbatoare in R.Moldova.D-l primar da citire invitatiei si referatului intocmit de consilierul care

raspunde de activitatile culturale la nivelul localitatii
t



Nemaifiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii consiliului proiectul
de hotarare si este aprobat cu cu 1 1 voturi pentru.

pr.oiectul de hotarare va devein Hotararea nr.4512016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare cu privire la aprobarea

contractdrii de catre Consiliul Local Movilita, de la o banca comerciala, a unui credit in valoare
de 135 000 lei, cu o maturitate de 3 ani, in vederea achitarii Proiectului Tehnic pentru investitia
.. infiintare retele de canalizare in sistem gravitational-comuna Movilita, jud. Vrancea"'

Se da cuvantul domnului Primar'
prin expunere de motive d-l primar arata caeste depus la Constanta prin AFIR un proiect

de canalizare care este declarat eligibil si se estime aza ca in luna septembrie sa fie semnat
contractual de finantare. Investitia este in valaore de cca 1 mil. Euro. Deasemenea proiectul
tehnic este in valaoare de cca 30 mii euro si pentru achitarea acestuia se intentioneaza sa se faca
un imprumut la o banca comerciala, suma urmand a fi recuperata. Reprezentantii AFIR au facut
ddjd vizita in teren si s-au verificat acordurile si avizele din documentatie'

Urmeaza procedura de licitatie prin SEAP si dupa adjudecarea prin licitatie arealizant
i*vestitiei se da drumul la finantare. Se poate acorda pentru inceput un procent de 50 0/o sau mai
putin din valoarea investitiei pentru plata lucrarilor constructorului. Daca consiliul are bani poate
achita o parle din lucrari si pe parcurs va recupera sumele'

proiectul de canaiizar" i. uu desfasura pe mai multi ani si se va tealize in parteneriat cu
localitatea Fitionesti, care vine cu magistrala pana la Manastioara si va construi si statia de
epurare de la Diocheti.

Movilita varealizamagistrala de la Manastioara la Diocheti si se intentioneaza si
asfaltarea drumurilor prin masura 7,2.

pentr.u satul D-iocheti se intentioneazaa se accesa un proiect separate care priveste atat
canaltzareacat si reteaua de alimentare cu apa potabila'

Se inscrie la cuvant d-l consilier Damian Ioan care ar dori sa cunoasc a care sunt punctele
de inceput pentru lucrarea de canalizare .Raspunde d-l prirnar care arata ca reteaua de canahzate
uu pornl din zona Grind pe ambele laturi ale drumului judetean si s-a solicitat acordul Consiliului
Judetean pentru tranversari sau subtranversari.Va cobori spre centru, va cuprinde scoala, blocul
si ulita Rotaru sau Paraschiv'

D-l Damian considera ca nu este economicos sa se mearga pe ambele laturi ale DJ .
Se inscrie la cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care intreaba daca nu este o suma mare'

suma de cca 30 mii euro ce uffneaza a fi imprumutata de la banca. Raspunde d-l primar care
precizeazaca din experienta acumulata dand ex. achizitonarea buldoexcavatorului, frnatarea
unei investitii intarzie datorita numeroaselor documente solicitate si daca consiliul are bani poate
achita unele lucrari, urmand ca banii sa fie recuperati

Setnscrie la cuvant d-na consilier Cozma Mihaela care consideracaintodeauna satul
Diocheti este lasat la urma in ceea ce priveste investitiile, este vorba si de promisiunea de
asfaltare a drumului judetean Movilita-Diocheti despre care nu se mai aude nimic'

Raspunde d-iprimar care arata ca din cate cunoate pentru drumul judetean Diocheti
exista contestatie cu privire la licitatia lucrarii si instantele sunt cele care se vor propnunta' Tot
cu privire la aceasta iroblema considera ca orice interventie la Consiliul Judetean este binevenita
si da exemple de cetateni care au inaintat memorii cu privire la asfaltare.

Nemaifiild ilterventii din parlea consilierilor se sllpune aprobarii consilir"rlui proiectul de
hotarare si este aprobata cu 1 1 voturi pentrr"r '



proiectul de hotarare va deveni Hotararea w.4612016 a Consiliului local Movilita'
Se trece Ia punctul 3 de pe ordinea de zi,informare privind p-ropuneri-denumiri strazi

pentru rcahzarcaNomenclatoruh.ri stradal al comunei Movilita, jud' Vrancea"
Se da cuvantul domnului Primar.
D-l primar supune atentie^i consiliului propunerile privind denumirile de strazi urmand ca

la o sedinta viitoore sa fie initiat un proiect de hoiarare. Unele denumiri sunt denumiri istorice
legate de evinimentele care au avut loc in zona in special in timpul razboiului din 1916'

Se inscrie la cuvant d-l consilier Damian Ioan care arata caunele denumiri de strazi pot fi
schimbate tot prin hotarare de consiliu.

Nemaifiind interventii din partea consilierilor se trece la punctul diverse .
La acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Balanca Marius care aduce in atentia

consiliului .u ,r*t 2 elevi din satul Diocheti care invata la licee din Focsani si care au castigat
concursul pe tara la olimpiada de robotica educationala. D-l consilier vine cu propunerea
acordarii unui sprijin financiar celor 2 elevi pentru a putea participa mai departe la olimpiada
intemationala de robotica'

este bine ca acesti elevi sa se adreseze cu o cerere
vada rezultatele lor si poate se gaseste o solutie de

sprijiri financiar.
o alta pr-oblema este ridicata de d-l consilier Palaghe vasile care intreaba daca la nivelul

comunei ar putea activa un al doilea doctor de familie si deasemeni o problema care a mai fost
ridicata ..r piiuit" la actualizarea paginii de internet a primariei'

Raspunde d-l primar carc arata ca pentru pagina de internet s-a vorbit dejd, iar pentru
doctorul de familie d-l primar are unele rezerve in sensul ca spatiul existent nu perimete, la
aceasta data, desfarurui.u unor activitati medicale corecte si moderne. Daca se va reusi
reabilitarea acestui spatiu poate oricand sa vina un al doilea medic de familie'

Nemaifiind probleme de discutat se declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat
prezentul ploces-verbal.

Raspunde d-l Primar care arata ca
consiliulu,i sa poata fi cunoscuti si sa se

Presedinte de sedin!6, Con
Secretarul ftn. Movilita

C. Costel


