
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta ordinara
a Consiliului Local Movilita din data de29'll'2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 12 , din totalul de 13
consilieri in functie. Lipseste motivat d-l consilier Lupu Ion'

participa de drept primarul comunei Movilita d-l Cristian Corneliu, secretarul comunei
Movilita d-l Seciu Costel fiind in concediu medical'

Sedinta s-a desfasurat in sala de consiliu din cadrul primariei Movilita, in data de
29.I12016 incepand cu ora 17.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Mirodone S. Ion.

Se supune aprobarii Consiliului local urmatoarea ordine de zi:
l. Analtzamodului de colectare a taxelor si impozitelor locale pe anul 2016. Principalele

probleme aparute privind colectarea impozitelor si taxelor locale. Propuneri de imbunatatire a
activitatii.

Prezinta Cristian Corneliu, primarul com' Movilita
2.proiect de hotarare privinb aprobarea Taxelor si impozitelor locale pentru anul2017 'la

nivelul comunei Movilita, judetul Vrancea.
Initiator : Cristian Corneliu, primarul com' Movilita
3.proiect de hotarare privindaprobarea dezmembrarii suprafetei de 29.2I7 mp teren

arabil, aflat in domeniul privat al comunei Movilita, in intravilanul satului Diocheti-Rediu
T. 143, p. 2819, identificat cu CF 53166 si nr. cadastral 53166, in 25 corpuri funciare
distincte, in vederea accesarii unui proiect privind construirea unor case sociale.

Initiator : Cristian Corneliu, primarul com' Movilita
4.proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

de investitii < Infiintare Retele de Canalizare in Sistem Gravitational in Comuna Movilita, jud.
Vrancea >.
. Initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.

5. proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei in vederea emiterii Ordin Prefect
pentru d-l Ilie C. Costica'

Initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
6. proiect de hotarare privin-d alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile: decembrie

2016, ianuarie si februarie 2017.
Initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
7. Intrebari si interPelari.
Ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi ,, pentru" '
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi, Anahza modului de colectare a

taxelor si impozitelor locale pe anul ZOrc. Principalele probleme aparute privind colectarea
impozitelor ii taxelor locale. Propuneri de imbunatatire a activitatii'

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialul de la acest punct care este
intocmit de Biroul contabilitate, Salarii, Taxe si impozite.

Dupa audierea acestuia sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant
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Se inscribe la cuvant d-l consilier Damian Ioan care atata ca trebuie facute poprlrl pe
salarii sau alte venituri, identificandu-se locurile de munca a celor rau platnici, somatie la
domici l iu si chiar mer la poarta cetatenilor '

Nemaifiind interventii din partea consilierilor, se trece la discutarea punctului 2 de pe
ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea Taxelor si impozitelor locale pentru anul
2017,la nivelul comunei Movilita' judetul Vrancea'

Se da cuvantul domnului Primar'
D-l primar prezinta consiliului propunerile pentru anul2017 cu mentinuea ca taxele si

impozitele locale au fost studiate in comisiile de speCialitatesi raman la nivelul anului 2016'
propunerile pentru anul 2017 sunt preuurut. in anexa care insoteste proiectul de hotarare

si in sedintele de specialitate au fost parcuse de d-nii consilieri pentru toate sursele de impozitare'
Si pentru anulZO1T se va acorda o bonificatie de 10o% pentru plata cu anticipatie si

integrala aiaxelor si impozitelor locale pentru anul2017 '
Dl primar rougu.onriliu sa uptob. proiectul de hotarare in forma initiata'
Se inscrie Ia cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care ar dori sa cunoasca mai in detaliu

cum se calculeazaimpozitul pentru tractoarele inregistrate la primaria Movilita'
Raspunde d-l primar iate ptecizeaza aain anexa este prevazut acest luctu' se face o

distinctie intre tractoarele inregistrate si cele inmatriculate, calculul se face in functie de
capacitatea cilindrica si conform anexei pentru tractoarele inmatriculate suma este de 21 1 lei pe
an vR 445 si 42g lei pe an U650, iar pe,riru cele inregistrate impozitul este d7 a7 lei an vR 445
si 143 lei an U 650, pentru cele fara capacitate cilindrica impozitul este de 100 lei/arVbuc'

Se inscrie la cuvant d-l consiliei Balanca Marius care precizeaza ca nu intelege de ce
impozitul pentru tractoare pe anii din urma a fost mai mare si daca suma nu a fost corecta ar dori
sa solicite restituirea ,rrn"i incasata in plus pentru ca si dansul detine un tractor agricol'
Raspunde d-l primar care preciz 

"utu "inu 
se poate pune in discutie o hotarare de consiliu

anterioara, iar daca d-l consilier doreste atacaieaunii astfel de hotarari are posibilitatea de a
merge la instanta de judecata.

Nemaifiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii consiliului proiectul
de hotarare fiind aprobat cu 10 voturi ,, pentru"si 2 impotriva d-nii consilieri Palaghe vasile si
Balnca Marius.

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.6412015 a Consiliului local Movilita'
. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare cu privire la aprobarea
dezmembrarii suprafetei de Zgitl mp teren urutil, afl1 in domeniul privat al comunei
Movilita, in intravilanur satului piochfti-Rediu T. r43,p.2}rg, identificat cu cF 53166 si nr'
cadastral 53166, in 25 corpuri funciare distincte, in vederea accesarii unui proiect privind
construirea unor case sociale'

Se da cuvantul domnului Primar'
D-l primar arata case impunea intocmirea cartilor funciare pentru loturile de casa de la

Diocheti, pe de o parte pentru ca s-a incheiat actul de schimb intre comuna Movilita si Parohia
,,Sf. Voievozi Mihail siGavril- Movilita" si pe alta parte se intentioneaza catinertlor care si-au
construit casa in zona sale fie inmanata si carteafunciara. Loturile ramase pe care la acesta data
nu sunt constructii, se intention eaza ase initia un proiect privind construire locuinte sociale'In
anexa sunt prevazute cartile funciare intocmite pentru toate cele 25 loturi de casa din zona'

Nefiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobatacu l2 voturi pentru '



Proiectul de hotarare va deveni Hotararea m.6512016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, aprobare indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul de investitii < Infiintare Retele de Canalizare in Sistem Gravitational in Comuna
Movilita, jud. Vrancea >.

Se da cuvantul domnului primar. D-L primar arala ca s-a mai vorbit in consiliu despre
proiectul de investitie privind canalizarea in comuna Movilita, se cunoaste modul de finantare si

traseele pe unde va trece canaltzara si deasemenea se cunoate ca este un proiect comun cu

localitatea vecina Fitionesti.De acesta data se supun aprobarii consiliului indicatorii economici

conform anexelor la proiectul aflat in discutie.
Nefiind interventii din parlea consilierilor, se supune aprobarii consiliului proiectul de

hotarare si este aprobat cu ctl 12 voturi pentru.
Proiectul de hotarare va devein Hotararea m.6612016 a Consiliului local Movilita.

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea
documentatiei in vederea emiterii Ordin Prefect pentru d-l Ilie C. Costica.

Se da cuvantul domnului primar.
D-l primar arata ca este vorba de solicitarea d-lui Ilie Costica care detine o casa de locuit

iar suprafata aferenta constructiei, constructie ce a fost cumparata anterior anului 1990, potrivit

legislatiei din aceea perioada este de 246 mp, pentru ca se stie ca nu se putea detine o sup. mai

mare de 250 mp, suprafata reala fiind de 809 mp din care 407mp curti si 402 mp arabil.
lJrmeazaa se intocmi documentatia necesara in vederea emiterii Ordinului Prefectului, in

conf. cu Legea l8/1991 a fondului funciar si solicitantul sa-si recapete dreptul de proprietate

pentru suprafata reala.
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.6l12016 a Consiliului local Movilita.

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare cu privire la alegerea
presedintelui de sedinta pentru lunile decembrie 2016, ianuarie si februarie 2017.

D-l consilier ilie Costica propune presedinte pe d-l Drilea Vasile. D-l Drilea Vasiile
propune la randul sau presedinte pe d-r'ra consilier Frangopol Luminita. Supuse la vot ce le 2
propuneri este aprobata cu 9 voturi pentru propunerea privind pe Drilea Vasile.

Proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.6812016 a Consiliului local Movilita.
. Se trece la punctul diverse .

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

prezentul proces-verbal.

de sedinld,
ne S. Ion

Contrasem
Secretarul


