
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta extraordinara
a Consiliului Local Movilita din data de I I .ll.2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 12 , din totalul de l3
consilieri in functie. Lipseste motivat d-na consilier Mihalache-Mare Oana-Elena.

Participa de drept primarul comunei Movilita d-l Cristian Corneliu si secretarul comunei
Movil i ta, d-l  Seciu Costel .

Sedinta s-a desfasurat in sala de consiliu din cadrul primariei Movilita, in data de
11.11.2016 incepandcl rora l6.00,presedintedesedintaf i indd- lconsi l ierMirodoneS.  Ion.

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 aprobarea Bugetului de venituri proprii si subventii al

Serviciului Public pentru Intretinerea si Explatarea Retelei de Apa Potabila a comunei Movilita,
pentru anul 2016.

Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor financiar, in suma de 1500 lei,

numitei Bucioaca (Urzica) Niculina cu domiciliul in comuna Movilita, jud. Vrancea, in vederea
acoperirii cheltuielilor privind obtinerea acordurilor si avizelor in vederea bransarii locuintei
acesteia la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
4.lntrebari si interpelari.
Ordinea de zi este aplobata cu 12 voturi ,, pentru".
Se trece la discutarea primului proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului

. Local al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul 2016.
Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezerfia materialele de la acest proiect de hotarare.
D-l primar arata prin expunere de motive ca in urma analizei contului de executie la data

de 30.10.2016 unde la partea de venituri s-a constituit un volum al veniturilor mai mare decat cel
planificat la inceputul anului la unele surse ale bugetului local, este necesara efectuarea unor
rectificari br.rgetare. in urma anahzei prevederiolor bugetare , s-a constatat ca la capitolul 51.02 -

Ar"rtoritati executive la bunuri si servicii (20.01.30) alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare, ltu avem suficiente sume pentru acoperirea cheltuielilor pana la sfarsitul acestui an.
La cap.70.02.05 - Iluminat public - cheltuieli material, nu avem prevederi suficiente pentru plata
facturilor pana la sfarsitul anului.

La ANEXA 1 (VENITURI) si ANEXA 2 (CHELTUIELI) la acest material, se observa
aceste influente atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli..
La cap. Autoritati executive (cod.51.02) avem o crestere cu suma de 28.500 lei pentru bunuri si
servicii aliniat (20.01.30)- alte bunr,rri si servicii pentru plata facturilor pe luna noiembrie si



decernbrie. Plata cea mai urgenta ar fr pentru exploatarea masei lemnoase din padurea
proprietatea primariei in vederea aprovizionarii institutiilor publice din 

"o-unu.La cap. Ordine publica si siguranta nationala (cod.6l.02) avem o diminuare cu suma de 3.g00 lei
din care : de la cheltuieli de personal o diminuare cu suma de 2.000 lei iar de la bunuri si servicii
o diminuare cu suma de 1.800 lei.
La cap. Cultura,recreere si religie (cod.67 .02) avem o diminuare cu suma de 10.000 lei de la
ounun sl servlcll.
La cap.Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod.70.02) avem o
din care : la cap.70.02.05 (alim.apa) avem o diminuare cu suma de
(i luminat public) avem o crestere cu suma de 10.000 lei.
La cap.Salubritate (cod.74.02.05) avem o diminuare cu suma de 4.200 lei
La cap. Drumuri si poduri (cod.84.02) avem o crestere cu suma de 6.000
facturilor cu motorina pe luna octombrie si noiembrie 2016.

Sunt rugati consilierii sa se inscrie la cuvant.
Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii consiliului proiectul de

hotarare si este aprobat cu cu l2 voturi pentru.
Proiectul de hotarare va devein Hotararea nr.6ll20I6 a Consiliului local Movilita.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la aprobarea
Bugetului de venituri proprii si subventii al Serviciului Public pentru Iniretinerea si Explatarea
Retelei de Apa Potabila a comunei Movilita, pentru anul 2016.

Se da cuvantul domnului primar.
Prin expunere de motive d-l primar arata caeste stiut ca prin HCL Movilita nr. 24 din

3 1.05.2016 s-a aprobat reorganizarea ,,Compartimentului de Alimentare cu Apd" infiintat prin
H'C.L. Movilita nr.10124.02.20I1, din structura aparatului de specialitate al piimarului com.
Movilila din jud.Vrancea in,, Serviciul Public pentru Intretinerea si Exploatarea Retelei de Apa
Potabila", serviciu cu personalitate jurridica, in subordinea ConsiliuluiLocal al comunei
Movilila, judeiul Vrancea. Avand personalitate juridica va avea si un buget propriu, buget ce se
supune astazi discutiei consiliului.Bugetul serviciului este in sumatotalade 117.000lei atat la
partea de venituri cat si la paftea de cheltuieli, suma ce este repartzatape cap. Si subcap.
Conform anexei la proiectul de hotarare.

Nemaifiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
.hotarare si este aprobata cu 12 voturi pentru .

Proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.6212016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, acordarea unui ajutor financiar, in suma de

1500 lei, nurnitei Bucioaca (tJrzica) Niculina cu domiciliul in comuna Movilita, jud. Vrancea, in
vederea acoperirii cheltuielilor privind obtinerea acordurilor si avizelor in vederea bransarii
locuintei acesteia la reteaua de alimentare cu energie electrica.

Se da cuvantul domnului primar.
D-l primar supune atentiei consiliului solicitarea numitei Bucioaca (Urzica) Niculina,

persoana care detine o locuinta in comuna Movilita, este beneficiara de ajutor social si avand o
familie nunleroasa nu are mijloace financiare pentru a suporta cheltuielile necesare cu plata
avizelor si aprobarilor pentru bransarea locuintei la reteaua elctrica, dOl primar propune sa i se
acorde un ajutor in suma de 1500 lei pentru plata acestor avize urman ca numita Buciaca sa
suporte celalte cheltuieli privin racordul si materialele de instalare a curentului electric. D-l
prinrar precizeaza ca este dureros ca in aceasta perioada a dezvoltarii civilizatiei sa mai existe

crestere cu suma de 5.000 lei
5.000 lei iar la cap.70.02.06

de la bunuri si servicii.
lei pentru plata



locuinte si familii unde sa nu existe curent electric si tocmai in acest sens se apeleaza la sprijinul
Consiliului Local.

Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobat cu cu 12 voturi pentru.

Proiectul de hotarare va devein Hotararea nr.6312016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul diverse .
La acest punct nu sunt interventii din parte consilierilor.
D-l primar propune ca sedinta de consiliu ordinara pentru luna noiembrie sa aiba loc in

data de 29.11.2016.
Nemaifiind probleme de discutat se declara inchisa sedinta, drept pentru care s-a incheiat

prezentul proces-verbal.

Presedinte de sedin!6,


