
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta ordinara
a Consiliului Local Movilita din data de 31.0g.2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 13 din toalul de 13
consilieri in functie. Participa 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
31'08.2016 incepand cu ora 19.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Oiitea Vasile..

Inainte de a se trece la discutarea ordinii de zi se supune aprobarii consiliului procesul
verbal intocmit la sedinta ordinara din data de 29.07 .20t O nna aprobat cu 1 3 voturi pentru.

Se supune aprobarii consiliului local urmatoarea ordine d,e zi:
l.Proiect de hotarare privind aprobarea ,,Nomenclatorului stradal al comunei Movilita,

jud. Vrancea".
Initiator : Cristian Comeliu, primarul com. Movilita
2'Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Movilita

care sa faca parte din Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale -comuna Movilita, jud.
Vra:rcea si din Cornisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatie i organizata la nivelul Scolii
Gimnaziale -comuna Moviiita, jud. Vrancea.

Initiator : Cristian Corneliu, primarul com. Movilita
3.Ploiect de hotarare privind aprobarea actualizarii contractelor de inchiriere pentru

spatiile cu destinatie de locuinta, si a celor unde se desfasoara activitati economice, aflate in
proprietatea comunei Movilita, jud. Vrancea.

I'itiator : cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului intitulat : ,, Reabili tarea,

Modernizarea si Dotarea cu echipamente de specialitate a Dispensaruiui medical din comuna
Movilita, judetul Vrancea " in vederea finantariiprin Programul National de Dezvoltare Locala,
pentru anul 2017, precum si aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de
investitii.

Initiator : Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

octombrie qi noiembrie 20 I 6.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
6. Intrebali si interpelari

pentru lunile septembrie,

Ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi ,, pentru,,.
Se trece la discutarea proiectului de hotarare cu nr.

stradal al comunei Movilita, jud. Vrancea,,.
Se cuvantul domnului primar.

I privind aprobarea,Nomenclatorului

D-l primar arata ca a fost informat consiliul la sedinta anterioara despre nomenclatorul
stladal , la aceasta sedinta fiind prezentat proiectul de hotarare.

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant.



Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare fiind
aprobat cu 13 voturi pentru.

Proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.47l20l6a consiliului local Movilita.
Se trece lapunctul 2 d,e pe ordinea de zi, hotarare privind desemnare a reprezentantilor

consiliului Local Movilita.ur" iu faca parte din consiliul de administratie al scolii Gimnaziale
-comuna Movilita, jud. Vrancea si din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Educatiei
organizata la nivelul scolii Gimnaziale -comuna Movilita, jud. vrancea.

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamateiialele de la acest proiect de hotarare.
D-l primar precizeazaca la nivelul scolii Gimnaziale Movilita consiiiu de administratie

este format din 9 persoane dintre care 2persoane sunt consilieri din cadrul consiliului Local
Movilita' D-l primar propune sa fie meniinuta d-na consilier Frangopol Luminita si propune ca
al doilea reprezentant sa fie d-na consilier Mihalacr,"-ruru.. oana-Elena. pentru comisia de
Evaluare si Asigurare a calitatii Educatiei organizatara niverur Scolii Gimnaziale -comuna
Movilita, jud' vrancea este propus ca reprezentant d-l Ilie costica care este viceprimarul
comunei Movilita.

Sunt rugati dornnii consilieri sa se inscrie la cuvant.
Nefiind interventii din partea consilierilor, ,. ,rrfrrne aprobarii proiectul de hotarare fiind

aprobat cu 12 voturi pentru, se abtine d-l consilie. p"r"grrf vasile.
Proiectul de hotarare va deveni Hotararea ru. qilzorca consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea d,e zi,proiect de hotarare priri.i 

"p.obareaactualizarii contractelor de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de locuinta, si a celor unde se
desfasoara activitati economice, aflate in proprietat.u .o-*.i Movilita, jud. vrancea.

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele ae ta acesi proiect de hotarare.
D-l primar precizeaza ca proiectul die hotarare este insotit de 2 anexe, o anexa pentru

spatiile cu destinatie de locuinta si o anexa pentru spatiile unde se desfasoara activitati
economice'Perioada de inchirere este propusa a se prelungi cu 3 ani, iar pretut se va actua liza cu
indicele de inflate.

Nernaifiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare
fiind aprobat cu 12 voturi pentru, se abtine d-l consililr palaghe vasile.

Proiectul de hotarare va deveni Hotararea Consiliului local cu rv.49/2016.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi proiect de hotarare pri,rirrJaprobarea

proiectului intitulat : ,, Reabilitirea,Modernizarea si Dotarea cu echipamente de specialitate a
Dispensarului rnedical din comuna Movilita, judetul vrun..u ', in vedlrea finantarii prin
Proglamul National de Dezvoltare Locala, p.nt u utul20lT,precum si aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitii.

Se da cuvantul domnului primar.
D-l p+imar atata ca s-a discutat in mai multe randuri in consiliu despre modul cum arata

Dispensarul uman si acesta trebuie urgent renovat si reabilitat. se va incerca depunerea unui
ploiect in vederea obtinerii unei finantarii prin programe J.uut. la nivel national prin sprijin
gllvemamental sau prin fonduri europene.

Se inscrie la cuvant d-l consilier Damian Ioan care arcta caeste de acord cu reabilitarea
dispensarului, dar in ceea ce.priveste aprobarea proiectului ethnic, d6jd consiliu s-a pronuntat
asupra acestui lucru, denumirea proiectului ar trebui reformulata si sa se refere la aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investitii, lucru ce s-a si realizat dupa
sedinta avand in vedere ptopu.reie* d-rui consilier Damian-



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

Proiectul de hotarare va devein Hotararea m.5012016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare cu privire la alegerea

presedintelui de sedinta pentru lunile septembrie, octombrie si noiembr ie 2016.
D-l consilier Ilie costica propune presedinte pe d-l Mirodone S Ion.
Se supune aprobarii consiliului propunerea si este aprobata cu cu 13 voturi pentru.
Proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.5ll20l6a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul diverse .
T 'a acest puncJ d-l ,primar proprme ca la sedinta urmatoare sa se faca o informare a

consiliului cu privire la activitatea Serviciului public de asistenta sociala si implicit o informare
privind situatia beneficiarilor de ajutor social.

Tot la acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care ar dori sa revina la
proiectul privind inchirierea spatiilor primariei, dansul fiind nelamurit de ce in tabel apare si SC
Sorirraf care are contract de inchiriere pana in anul 2020 si deasemenea de ce sunt deosebiri
privind calculul chiriei pentru diferiti beneficiari. Raspunde d-l primar care arata ca actuarizarca
chiriilor se refera atat la durata cat si la actuahzarea pretului 

"hiri.i 
cu indicele de inflatie, iar

deosebirile privind calculul chiriei sunt determinate de vechimea inchirerii, daca spatiul a fost
inchiriat in urma unei licitatii etc.

Tot la acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Balanca Marius care arataca este bine
ca spatiile prirnariei sunt inchiriate, cu bani mai multi sau mai putini, dar totusi au un stapan si nu
sunt supttse degladarii sau vandalizarii. Dansul doreste sa faca o propunere in sensul de a se
interveni cu grederul pe drumurile agricole de exploatare, pentru a sprijini locuitorii in
transpotlul produselor agricole. Raspunde d-l primai care arata ca la aceasta data nu sunt
prevazuti bani pentru asa ceva' este adevarat ca drumurile sunt afectate de ploile cazutein luna
august si se va incerca sa se gaseasca solutii, in aceasta perioada fiind in derulare mai multe
investitii inclusiv realizarea acoperisului cu tabla lindab ia Soala nr. i . Dupa un schimb de
replici mai dur intre d-l consilier Balanca si d-l primar, d-l Balanca insista ca macar o alee sa fie
refacuta care este considerata de o importanta deosebita.

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


