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Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta ordinara
a Consiliului Local Movilita din data de 19.09.2016

La sedinta participa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de l2 din toalul de l3
consilieri in functie.Lipseste motivat d-na consilier Mihalache-Mare Oana-Elena. 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
19.09.2016 incepand cu ora 19.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Mirodone S. Ion..

Inainte de a se trece la discutarea ordinii de zi se supune aprobarii consiliului procesele
verbale intocmite in luna august la sedinta extraordinara din data de 16.08.2016 fiind votat cu
10 voturi pentru, se abtine d-l Badarau Daniel si d-l Bitere Ion, care nu au participat la sedinta
respectiva si la sedinta ordinara din data de 31.08.2016 fiind aprobat cu 72 voturi pentru.

Se supune aprobarii Consiliului local urmatoarea ordine de zi:
1. 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 rectificarii Bugetului de venituri proprii si

subventii al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul 2016.
Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
3, Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 4190 lei din Bugetul Local al

comunei Movilita pentru anul 2016, in vederea achizitionarii unui leptop ce va fi donat elevilor
Holban Cezar-Stefanel si Lupu Marian-Cosmin, ambii cu domiciliul in com. Movilita, care
formeaza echipa MEMENTO 2l,leptop necesar elevilor respectivi pentru a se pregati in vederea
participarii laFaza Internationala a,,WORLD ROBOT OLYMPIAD TM ", care se va desfasura
in p.erioada 25-27 noiembrie 20l6,la New Delhi, India, in urma castigarii Competitiei de
Robotica Educationala,, WORLD ROBOT OLYMPIAD TM Romania 2016-FazaNationala
Bucuresti.

Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita.
4.lnformare privind activitatea desfasurata la nivelul S.P.A.S. Movilita in anul 2016.
5.Intrebari si interpelari.

Ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi ,, pentru".
Se trece la discutarea proiectului de hotarare cu nr. 1 privind aprobarea rectificarii Bugetului

Local al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru anul 2016.
Se da cuvantul domnului primar.
D-l primar prin expunere de motive arata ca in urma adresei rv.31979125.08.2016 de la

A.J.F.P Vrancea a fost repartrzata suma de 50 mii lei reprezenand sume defalcate din TVA
(cod I 1.02.02) pentru finantarea cheltuielilor de personal din invatamant - titluri executorii,



in urma adresei nr.33472107.0g.2016 de la A.J.F.P Vrancea s-a aprobat modificarea
trimestrialitatii la nivelul indicatorului ,, sume defalcate din TVA" (cod 11'02'02) prin
suplimentarea trim.III cu suma de 100 mii lei si diminuarea tot cu aceeasi suma in trim'IV'

In urma virarii sumei de I40.022,23le\ de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice- Bucuresti, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare Retele de
Drumuri din Comuna Movilita, Judetul Vrancea" cap.84.02 - Transporturi - se propune
rectificarea bugetului local cu aceasta suma atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli'
Influente atatlapartea de venituri cat si la partea de cheltuieli privesc:
-Lacap.Autoritati executive (cod.51.02) o crestere cu suma de24.750lei din care : pentru
cheltuieli de personar o suplimentare cu suma de 22.750lei pentru acoperirea chetuielilor cu
salariile si o suplimentarscu suma de 2.000 lei pentru bunuri si servicii'
-La cap. Alte servicii publice generale (cod. 54.02) o diminuale cu suma de 49'900 lei - sunt
sumele care au fort fr.uurute-pentru plata cheltuielilor cu votarea, iar aceste sume au fost
decontate de catre Consilul Judetean Vrancea'
-La cap. ordine publica si siguranta nationala (cod.61.02) avem o diminuare cu suma de 6'950
lei din care : cheltuieli de perional minus 3.330 lei si de la bunuri si servicii o diminuare cu suma
de 3.620 lei.
-La cap. lnvatamant (cod.65.02) avem o crestere cu suma de 50.000 lei cheltuieli de personal
invatamant pentru plata titlurilor executorii'
-La cap, Sanatate (cod.66.02) o crestere cu suma de 1.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de
personal pana 1a sfarsitul anului''-Lu 

.up. isigurari si asistenta sociala (cod .68.02) o crestere cu suma de 1 '000 lei pentru
ajutoare de urgenta - ajutor social'
-La cap.Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod.7o.02) exista o creste cu suma de 23'600 lei
din care: pentru bunuri si servicii alimentare cu apa 10.000 lei; pentru cheltuieli de capital -

canaltzaresuma de 15.000 lei si o diminuare cu suma de 1.400 lei de la bunuri si servicii alte
actiuni privind locuintele, serviciile si dezvoltarea publica.
-La cap. Salubritate (cod.74.02) avem o crestere cu suma de 7'500 lei pentru bunuri si servicii'
-La cap.'I'ransporturi (cod 84.02) avem o crestere cu suma de i40.100 lei pentru obiectivul de
investitii ,, Modernizare retele de drumuri in comuna Movilita" - sunt banii primiti de la
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice- Bucuresti '

. sun t ruga t i domn i i cons i l i e r i sase insc r i e l acuvan t .
Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare fiind

aprobat cu 12 voturi Pentru'
proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.5212016 a Consiliului local Movilita'
Setrecelapunctu l2depeord ineadezi ,pro iectdehotararepr iv indaprobarearectificarii Bugetuiui de venituri proprii si subventii al comunei Movilita, jud. Vrancea, pentru

anul  2016.
Se da cuvantul d-lui primar pentru a prezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l primar pr"";t"uiu.u r..iifi.urea'Bugetului pentru activitatile din venituri proprii si

subventii, al comunei Movilita, judetul Vrancea, pentru anul 2016' priveste diminuarea de la
cap.74.LO-Salubritate cod 10.01.01, cheltuieli de personal pentru trim' III, cu suma de 1000 lei

si suplimentarea tot la acelasi capitol, cu aceeasi suma la cod 10'03'06, bunuri si servicii pentru
achizitie carburanti si lubrefianti

Suntrugat idonrn i iconsi l ier isaseinscr ie lacuvant .



Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare fiind
aprobat cu l2 voturi Pentru.

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.5312016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea alocarii

sumei de 4190 lei din Bugetul iocal al comunei Movilita pentru anul 2016, in vederea
achizitionarii unui leptop i. uu fi donat elevilor Holban cezar-Stefanel si Lupu Marian-cosmin,
ambii cu domiciliul in cbm. Movilita, care formeaza echipaMEMENTO 2l,leptop necesar
elevilor respectivi pentru a se pregati in vederea participarii laFaza Internationala a "WORLD
ROBOT OLyMpIAD TM ", care se va desfasuia in perioada 25-2l noiembrie 20l6,laNew
Delhi, India, in urma castigarii competitiei de Robotica Educationala,, woRLD ROBOT
oL YMP IAD TM Romania 20 I 6 -F aza N ationala Bucure sti.

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l primar pr""it"utica proie-tul de hotarare priveste cererea inregistrata la nr'

51g31g.09.2016 a elevilor Holban Cezar-Stefanel si Lupu Marian Cosmin ambii cu domiciliul in
com. Movilita, care formeazaechipa MEMENTO 21 si sunt castigatori ai Competitiei de
Robotica Educationala,, woRLO nogor OLYMPIAD TM Romania 2016"-FazaNationala
Bucuresti, prin care solicita consiliului Local Movilita un sprijin financiar sau material constand
intr-un leptop necesar pentru pregatirea participarii laFazalnternationala a,,WORLD ROBOT
9LYMPIAD TM ", care r. uu d.tfuru.u in perioada 25-2l noiembrie 20|6,la New Delhi',
India.

performantele de exceptie rcalizate de cei doi elevi la olimpiada de robotica, prin
castigarea locului I pe tara udu. o imagine pozitiva_localitatii noastre si implicit prin
participarea la olimp'iada internationalaluoriace sa fie cunoscuta localitatea si in afara tarii'

Dupa cum bine este stiut o performanta majora se obtine cu sacrificii mari, cu ambitie si
munca asidua si de multe ori acesti copii nu se pot bucura intrutotul de clipele frumoase ale
copilariei. Este de datoria comunitatii locale sa recunoasca talentul si ambitia acestor elevi
si sa-i sprijine pentru a-si implini visul'

S-a solicitat unei firme specializata in comerciahzarca aparaturii de informatica relatii
despre costul unui leptop care sa corespunda solicitarilor celor 2 elevi si pretul unui leptop este
de 4190 lei. D-l primar proprn. aloc#a sumei de 4190 lei pentru achizitionarea leptopului
respectiv care urmeaza a fr donat celor 2 elevi'' 

Nemaifiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare
fiind aprob at cu 12 voturi Pentru'

proiectul de hotaraie va deveni Hotararea Consiliului local cu nr.5412016'
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi informare privind activitatea desfasurata Ia

nivelul S.P.A.S. Movilita in anul 2016'
Se da cuvantul domnului primar. D-l primar da citire materialului intocmit de d-na

Cruceanu Maricica, consilier suplrior in cadiul Serviciului Public de Asistenta Sociala'
Suntrugat idomni iconsi l ier isaseinscr ie lacuvant .
Se inscrie la cuvant d-l consilier Palaghe Vasile care arataca suna frumos materialul

intocmit, dar dansul ar fi dorit sa cunoascu.u totrrl altceva, respectiv cine participa nominal la
activitatile enumerate, cantitatea de lucrari rcpartrzatasi efectuata de fiecare beneficiar de ajutor
social, cate ore sau zile de munca trebuie sa presteze fiecare, unde si cand au fost efectuate
lucrarile rcPartrzate?



Sunt peste 170 de dosare cu beneficiari de ajutor social si din material nu reiese ca acestia
au fost pusi la treaba pentru a-si indeplini obligatiile.

Raspunde d-l primar care arataca din beneficiarii de ajutor social care au ore de munca
de facut, sunt multi care nu sunt capabili sa presteze aceste ore, de asta sunt si la acest ajutor,
sunt bolnavi, cu vicii sau pur si simplu nu pricep sa faca ceva' Daca detaliem pe persoane sunt si
beneficiari care fac aceste ore si au fixate sarcini privind intrtinerea curateniei la Sala de sport,
Biblioteca, Centru de zi,in primavera au fost plantati cateva mii de puieti de salcami in cadrul
unui proiect finantat de Ministerul Mediului.

Intervine d-l Palaghe care arataca asta ar dori, sa cunoasca nominal ce face fiecare
beneficiar de ajutor social.D-l primar precizeazaca se poate si nominal sa se faca o informare
asupra activitaiilor intreprinse. Sau se poate constitui o comisie de la nivelul Consiliului Local
care sa intocmeasca un iaport cu privire la beneficiarii de ajutor social'

Se inscrie la cuvant d-l consilier Badarau Daniel care arala ca nu sunt curatate drumurile
comunale de tufe si scaieti, nu s-a intervenit pe drumul spre Diocheti'

Tot la acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Balanca Marius care considera ca
socialul incurajeazinemunca, cei care nu se incadreazatrebuie verificati si scosi la munca,
trebuie filtrati doar cei care se incadreaza. la ora actuala nu gasesti un zilier sa-l ei la cules de vie'

Se trece la Punctul diverse .
La acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier Drilea Vasile care aduce in discutie

organizarea put"i d" camp si deasemenea fixarea unei taxe la piata de struguri pentru cei care
aduc la vafizare struguri si sunt din localitati vecine comunei Movilita.

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