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Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta ordinara
a Consiliului Local Movilita din data de 31.10'2016

La sedinta parlicipa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 13 din totalul de 13
consilieri in functie. parlicipa de drept primarul comunei Movilita d-l Cristian Corneliu si
secretarul comunei Movilita, d-l Seciu Costel .

Sedinta s-a desfasurat in sala de consiliu din cadrul primariei Movilita, in data de
31.10.2016 incepand cu ora 19.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Mirodone S. Ioan..

Inainte de a se trece la discutarea ordinii de zi se supune aprobarii consiliului procesul
verbal intocmit la sedinta ordinara din data de 19.09.2016, fiind votat cu 12 voturi ,'pentru", se
abtine d-na condilier Mihalache-Mare Oana-Elena, care nu a participat la sedinta respectiva.

Se supune aprobarii Consiliului local urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul III ,

anul 2016, al comunei Movilita, judetul Vrancea.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita'
2.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Movilita,

jud. Vrancea, pentru anul 2016.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita'
3. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului ce se va incheia cu o Banca

Comerciala , prin care Consiliul local Movilita solicita un credit in valoare de 135 000 lei, cu o
maturitate cle J ani, in vederea achitarii Proiectului tehnic pentru investitia ,, Infiintare retele de
canayzare in sistem gravitational-comuna Movilita, jud. Vrancea" , precum si aprobarea
graficului de rambuisare a imprumutului, dobanda si comisioanele percepute conform draftului
de imprumut.

Initiator : Cristian Corneliu-primarul comunei Movilita
. 4. Proiect de hotarare privind tariful ce se va incasa pentru consumul de apa potabila,

de la utilizatorii existenti pe raza admtnistrativa a comunei Movilita, judetul Vrancea, pentru
anul  2017.

lnitiator : Cristian Corneliu-primarul comunei Movilita
5. Proiect de hotarare privind suplimentarea pentru anul 2016 a consumului de

carburanti stabilit prin H.C.L. Movilita nr.71128.12.2015, pentru autoturismele si utilajele din
dotarea primariei comunei Movilita, judetul Vrancea.

Initiator : Cristian Comeliu-primarul comunei Movilita
6. proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice din

cadrul aparatului de specialitaie al primarului comunei Movilita, judetul Vrancea, pentru anul
20 t7 .

lnitiator : Cristian Corneliu-primarul comunei Movilita
7. Intrebari si interPelari.
Ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi ,, pentru" '



Se trece la discutarea proiectului de hotarare cu nr. 1 privind aprobarea contului de
executie bugetara pe trimestrul Itt , anul 2016, al comunei Movilita, judetul Vrancea'

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l primar precrzeaza ca este cunoscut faptul ca trimestrial se discuta despre executia

bugetara, cle aceasta data fiind vorba de trim. III pentru anul2016.
Sumele privind executia bugetara sunt cunoscute de domnii consilieri de la aprobarea

bugetului si de la rectificarile de buget care au avut loc. Executia priveste atat sectiunea de
functionare cat si sectiunea de dezvoltare. Roaga consiliul sa aprobe proiectul de hotarare in
forma prezentata.

Nefiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobat cu cu 13 voturi ,,pentru"'

proiectul de hotarare va deveni Hotararea Consiliului local Movilita nr.55/2016'
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi aprobarea rectificarii Bugetului Local al

comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul 2016'
Se da cuvantul domnului Primar'
D-l primar arata canu sunt sume suplimentare de inclus in buget, rectificarea priveste

doar miscarea unor sume in interiorul unor iapitole si subcapitole a bugetului local, respectiv
prin dimnuarea cu suma de 6.000 lei la capitoiul cultura, subcapitol (67 -02'05.01)- Sport si
suplimentarea cu suma de 1.000 lei la capitolul Cultura, subcap.Camine culturale si cu suma de
S.OOO lei lacap. 5I.11Autoritat i  executive, subcap. Bunuri si servici i  (20'01.08)'

La cultura este necesara suma de 1000 lei pentru intocmirea cartii funci are la terenul unde
a functionat vechiul camin cultural, pentru ca se intent\oneazaa se depune, pentru finantare' un
proiect de construire a unui nou asezamant cultural'

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant'
Se inscrie Ia cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care ar dori sa cunoasca daca la aceasta

data mai exista sau nll camin cultural. Raspunde d-l primar care arata ca in ceea ce priveste
carninul vechi este cunoscttt ca acesta a foit demolat in anul 2000 , fiind construit in perioada
anilor 1900, iar o perioada de timp activitatea s-a desfasurat la Centru de zi' la aceasta data
putem spLlne ca nu mai exista camin cultural ci doar o sala de festivitati. S-a incercat accesarea
unor proiecte pentru construirea unei noi cladiri, dar nu s-a reusit inca, suntem incadrati in etapa
IIl, privind construirea unei cladiri de la 0'

. Intervine d-l consilier Palaghe Vasile care precizeaza ca a pus intrebarea respectiva
deoarece s-a primit la scoala o adresa din partea Caminului cultural Movilita, pentru a se teahza
activitati culturale care sa fie prezentate de ziua comunei Movilita.

Nemaifiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii.proiectul de hotarare
fii'd aprobat cu 8 voturi,,pentru';, se abtin consilierii Badarau Daniel, Palaghe Vasile, Balanca
Marius, Cozma Mihaela si Damian Ioan'

proiectul de hotarare va deveni Hotararea m.5612016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind aprobarea contractului ce se va incheia

cu o Banca Comeiciala , prin care Consiliul local Movilita solicita un credit in valoare de
135 000 lei, cu o maturitat. o. : ani, in vederea achitarii Proiectului tehnic pentru investitia
,, lnfiintare retele de canahzare in sistem gravitational-comuna Movilita' jud' Vrancea" ,

precum si aprobarea graficului de rambu.iur. u imprumutului, dobanda si comisioanele
percepr-rte conform draftului de imprumut'

Se da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta materialele de la acest proiect de hotarare'



D-l primar precizeaza ca prin HCL Movilita 46116.08.2016 s-a aprobat contractarea unul
imprumut de la o bun"u comerciala pentru a se putea plati suma necesara achitarii Proiectului
telrnic pentru investitia ,, Infiintare retele de canalizare in sistem gravitational-comuna Movilita,
jud. Vrancea".

ln urma aprobarii s-au solicitate oferte de la bancile comerciale, fiind depuse doua oferle
de la CEC, respective BCR. Analizandu-se cele 2 oferte se observa ca cea mai avantajoasa este
cea depusa Oe 

-gCn. 
Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant, dupa anahzatea

oferlelor.
Nefiind interventii din parlea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare fiind

aprobat cu l3 voturi pentru, banca aleasa fiin BCR, urmeazaa se incheia contractul de imprumut
in concordanta cu draftul de imprumut depus la primarie'

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.5712016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea tarifului

ce se va incasa p.ni.., consumul d. upu potabila de la utilizatorii existenti pe raza admtnistrativa
a comunei Movilita, judetul Vrancea, pentru anul2017 '

Se da cuvantul d-lui primar pentru a prezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l primar precizeazaca nu se impune o crestere a tarifului pentru m/cub apa consumata

si propune ca tariful sa ramana la nivelul anului 2016 de 2,4lei m/cub'
Nefiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de

hotarare si este aprobat cu 13 voturi pentru.
proiectul de hotarare va deveini Hotararea nr.58/2016 a Consiliului local Movilita.

Se trece la punctul 5, proiect de hotarare privind suplimentarea pentru anul 2016 a
consumului de carburanti stabiiit prin H.C.L. Movilita nr.71128.12.2015, pentru autoturismele si
utilajele din dotarea primariei comunei Movilita, judetul Vrancea.
Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare.

D-l primar da citire ieferatului intocmit de viceprimarul comunei cu privire la proiectul
de hotarare. Di1 referat se desprinde ideia ca anul 2016 a fost un an dificil datorita caderilor de
ploi abundente care au condus la interventii suplimentare pe drumurile publice si deasemenea au
fost efectuate unele lucrari suplimentare care nu uu fost prevazute pentru anul 2016, (ex' fiind
printre altele si asfaltarea drumului la Trotusanu ) si mentinerea conditiile meteorologice
difi.il., daca in continuare cad ploi abundente si urmeaza lunile sezonului rece, pentru a se putea
interveni cu utilajele din dotarea primariei, este necesar sa se suplimenteze consumul de
carburanti pentru anul 2016, cu cantitatea de 700 I benzina pentru autoturismul VN 03 SZR si cu
cantitatea de 3700 I motorina pentru utilajul Buldoexcavator Komatsu -VN 256 Movilita'

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant'
Se inscrie la cuvant d-l consilier Badarau Daniel care considera ca din audierea

referatului se impune suplimentarea combustibilului la buldoexcavator, nu acelasi lucru se poate
spune despre autoturismul Logan.

Se inscrie la cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care aralaca intelege ca orice cantitate de
combustibil se justifica cu foile de parcurs, dar dansul nu intelege de ce autoturismul Logan a
circulat in Republica Moldova, deoarece s-a inteles ca grupul de copii de la Movilita se va
deplasa cu microbuzul scolar. Deasemenea nu intelege ce cauta autoturismul primariei la padure,
in weekend, respectiv duminica.Raspunde d-l primar cu privire la deplasarea in R' Moldova' ca
in microbuz nll alr incaput toti copiii fiind rnai multi de 17 si a fost necesar si autoturismul, iar cu



privire la deplasarea duminica la padure, sunt destule motive si pot fi justificate deplasarile, dar
indiferent de parerea fiecaruia hotararea se va supune la vot'

Nefiind i'terveltii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de hotarare si
este aprobat cu 8 voturi ,,pefltru", impotriva d-nii consilieri Badarau Daniel' Palaghe Vasile' Balanca
Marius, Cozma Miliaela si se abtine Damian loan'

proiectul de hotarare va deveini Hotararea nr.5912016 a Consiliului local Movilita'
Se trece Ia punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Planului

de ocupare a funcliilor publice din cadrul upututului de specialitate al primarului comunei
Movilita, judetul Vrancea, pentru anul 2017'

Se da cuvantul d-lui secretar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l secretar precizeazaca potrivit legislatiei, Planul de ocupare a func{iilor publice este

inaintat la ANFp -Bucuresti si ie refera la modificari in structura functiilor publice care sunt
propuse pentru anul 2017 . Se intentio neaza modificarea unor functii publice ca urmare a
organizarii Llnor concursuri pentru functionarii publici, privind promovarea in functii publice de
niiel superior. Pentru orguiitur"a acestor concursuri este necesar avizul ANFP'

Nefii'd interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobat cu 13 voturi pentru'

proiectul de hotarare va deveini Hotararea nr.6012016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la Punctul diverse '
La acest punct se inscrie la cuvant d-na consilier Mihalache-Mare Oana-Elena care

apreciaza activitatea primariei si in ceea ce priveste deplasarile cu autoturismul si cotele de
combustibil solicitate pentru buldo si autoturism, acestea se justifica si sunt direct infuentate de
volumul de investitii care se deuleaza la nivelul comunei. Nu acelasi lucru se poate spune despre
anii anteriori cand a fost alta conducere, in anul 2000 era eleva, la o serbare scolara si-a scrantit
piciorul si primaria nu avea in dotare nici macar un autoturism care sa o transporte la spital'

La acest punct se inscrie la cuvant si d-l consilier Palaghe Vasile care aduce in discutie
vechea problema cu sait-ul primariei si cu afisarea materialelor de la sedinta indiferent daca o
face Enache Doru de la primarie sau un administrator de retea.

Nemaifiind p.obl.r11. de discutat se declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat
prezentul proces-verbal.
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