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Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta extraordinara
a Consiliului Local Movilita din data de 21.07.2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 10 din totalul
de l3 consilieri. Un consilier urmeaza a depune juramantul la sedinta ordinara din luna
iulie 2016. Lipsesc motivat domnii consilieri Drilea Vasile si Balanca Marius.Participa de
drept primarul comunei Movilita d-l Cristian Comeliu si secretarul comunei Movilita.
d-l Seciu Costel .

Sedinta s-a desfasurat in sala de consiliu din cadrul primariei Movilita, in data de
2I '07 .2016 incepand cu ora 20.00. Intrucat presedintele de sedinta in functie d-nl

consilier Drilea Vasile, lipseste din localitate se fac propuneri pentru alegerea unui
presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile. In urma propunerii d-lui Pantiru Toader
cu un nr. de 10 voturi pentru este ales presedinte d-l consilier Mirodone Ion.

Inainte de a se intra in ordinea de zi se supune aprobarii Consiliului local
Movilita procesul -verbal incheiat in cadrul Sedintei extraordinare din data de
28.06.2016. Procesul-verbal este aprobat cu 9 voturi ,,pentru". Se abtine d-l consilier
Badarau Daniel care nu a participat la sedinta.

Se supune aprobarii Consiliului local urmatoarea ordine de zi:
l. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei

Movilita, judetul Vrancea pentru anul 2016.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe

trimestrul II , al comunei Movilita, judetul vrancea pentru anul 2016.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
3.Intrebari si interpelari.
ordinea de zi este supusa la vot si este aprobata cu 10 voturi ,, pentru".
Se trece la discutarea proiectului de hotarare cu nr. I privind aprobarea

rectifrcarii Bugetului Local al comunei Movilita, judetul Vrancea pentru anul 2016.
Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de

hotarare.
D-l primar prin expunere de motive arcta ca in urma virarii de catre Ministerul

Dezvoltarii Regionale si Admnistratiei Publice a sumei de 1.040.075,82 lei , pentru
obiectivul de investitii de la nivelul comunei Movilita, jud. Vrancaa- ,,Modemizare
Retele de Drumuri din comuna Movilita, jud. Vrancea" partea de venituri va creste in
urma virarii acestei sume la cap.84.02 - Drumuri si Poduri . Banii vor fi folositi pentru
decontarea cheltuielilor de asfaltare catre constructor.

Dl primar precizeaza ca a fost analizatproiectul de hotarare de catre consilierii
locali si propune sa fie aprobat in forma initiata.

Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii consiliului
proiectul de hotarare fiind aprobat cu l0 voturi pentru.



Proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr. 3312016 a Consiliului local
Movilita.

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea
contului de executie bugetara pe trimestrul II , al comunei Movilita, judetul Vrancea
pentru anul 2016.

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

D-l primar precizeaza ca este cunoscut faptul ca trimestrial se discuta despre
executia bugetara, de aceasta data fiind vorba de trim. II pentru anul 2016.

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 consiliu 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 10 voturi ,,pentru".

Proiectul de hotarare va deveni Hotararea Consiliului local Movilitanr.3412016.
Se trece la punctul diverse .
La acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care considera ca

unele informatii prevazute in site-ul comunei Movilita ar trebui actualizate.
Raspunde d-l primar care arata ca se va lua legatura cu persoana responsabila,

respectiv Enache Doru si se va actuahzapagina de intemet.
Tot la acest punct se inscrie la cuvant d-na consilier Mihalache -Mare Oana-Elena

cu rugamintea de a se interveni la parcul din zona Salii de sport, pentru repararea unor
elemente din zona spatiului de joaca pentru copii, pentru a nu fi pusa in pericol sanatatea
si siguranta acestora si pentru a se evita producerea unor acidente nedorite.

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

Secretarul com.
Seciu C. C

te de sedin{d, Contrasemneazd,


