
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA

Consiliul local al comunei Movilita

Proces-verbal incheiat in sedinta ordinara
a Consiliului Local Movilita din data de22'12'2016

La sedinta parlicipa consilierii Consiliului Local Movilita in nr. de 13 din totalul 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 M9.vih1a' in data de
22.r2.2016 incepand cu ora 17.00, presedinte de sedinta fiind d-l consilier Drilea S' Vasile'

Inainte de a se trece la discutarea ordinii de zi se supune aprobarii consiliului procesele
verbale intocmite Ia sedintele din luna noiembrie 2016,respectiv sedinta extraordinara din data
de 1 1 .1 1.20r6si sedinta ordinara din data de 2g.rr.2076, fiind votate cu unanimitate de voturi.

Se supune aprobarii consiliului local urmatoarea ordine de zi:
Lproiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local al comunei Movilita'

jud. Vrancea, Pentru anul 2016'
Initiator : Cristian Corneliu, primarul com. Movilita
2.Proiect de hotarare privindaprobarea inventarierii, in domeniul privat al comunei

Movilita, jud. vranc.u, u ,.rprufetei de 2876 mp sitata in intravilanul comunei Movilita' zona
,,Magazin Universal-Movilita", tarla 41, pur..iu 2424,2+.25,2449 cu destinatia cufti-constructii'

Initiator : Cristian Corneliu, primarul com' Movilita
3.proiect de hotarare privind aprobarea repararii, asamblarii, punerii in functiune si

inregitrarea valori contabile rezultate in gestiunea nrimalei Movilita' a buldoexcavatorului
,,KOMATSU", t ip wB9iR5, serie KMiWBO13T77FO0|72, casat si scos din uz in anul 2015'

lnitiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita'
4.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de donatie intre UAT

Comuna Movilita,ludetul Vrancea si localitatea Slobozia, raionul Stefan Voda, din Republica
Moldova, rocaritatiinfratite conform HCL Movilita nr. 2312016,privind donarea catre localitatea
Slobozia, a buldoexcavatorului ,,KOMATSU" tip wB91R5, serie KMTWBO13T77F00172'
aflat in proprietatea comunei Movilita, jud' Vranc

initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
5.proiect de hotarare privind aprobarea implementarii la nivelul comunei Movilita, jud'

Vrancea, a unui proiect privind constiuire .ur. ,oiiule, conform Axei prioritara nr'8 din
programul operational Regional, Dezvoltarea Infrastucturii sanitare si sociale cu referire la
constructia, reabilitarea, m-odernizarea locuinte de tip familial, locuinte protejate etc'

Initiator :Cristian Corneliu, primarul comunei Movilita'
6.proiect de hotarare privind afroba.ea atribuirii de denumiri de strazi la nivelul comunei

Movilita, jud. Vrancea.
Init iator:Crist ianCorneliu,primarulcomuneiMovil i ta'
7. Proiect ie hotarare privini desemnarea persoanei care va ocupa functia de

administrato, ,i ,"f.r.ntant al Serviciul Public pentru Intretinerea si Exploatarea Retelei de Apa



potabila',, serviciu cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei
Movilila, j udeJul Vrancea.

Initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
g. proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind Program de

asistenta pentru intocmirea Stiategiei anuale pentru achizitii publice, a Programului anual al
achizitiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unitati Administrativ Teritoriale -Comune.'

Initiator :cristian corneliu, primarul comunei Movilita.
9. Intrebari si interPelari.
Ordinea de zi este aprobata cu 13 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 arata prin expunere de motive ca prin adresa nr.44652129.I1 .2016 A 'J.F'P

Vrancea prin Ordon anta 8612016, s-a suplimentat bugetul local cu suma de 352.000 lei din care :
(cod.1 t.oz.oz) suplimentarea cu suma de 141.000 lei sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale care se compune dupa cum urmeaza" suplimentarea cu suma de
94.000 lei pentiu cheltuieli de personal invatamant; suplimentarea cu suma de 45.000 lei
indemnizatii persoane cu handicap; suplimentarea cu suma de 7.000 lei pentru tichete sociale
gradinita si diminuarea cu suma oi s.ooo lei de la ajutor incalzire pentru beneficiarii de ajutor
Jocial, suplimentarea cu suma de 207.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale (cod' I 1 '02'06)
si suplimentarea cu suma de 4.000 lei reprezentand sume alocate din cote defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod'04'02'04)'

In urma virarii sumei de 435.298,03 lei 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 plopune rectificarea
bugetului local cu aceasta suma atat la part-ea de venituri cat si la partea de cheltuieli. Cu ocaz\a
acestei rectificari se propune si virarea sumei de 22.565 lei de la cap.84.02-20.01'30 (bunuri si
serv ic i i ) - lachel tu ie t ia 'ecapi ta l  g4.02-Tl .0 l .30pentruaputeaplat id i r ig in te ledesant iers i
situatia de lucrari pentru drumul de acces la Manastirea Trotusanu'

Tot cu ocaziaacestei recificari cu privire la ajutorul de incalzire pentru populatie in suma
de 50.000 lei se propune cresterea cu aceasta suma atat la partea de venituri cat si la partea de
cheltuieli.

Influentele atatlapartea de venituri cat si la partea de cheltuieli privesc :
-Lacap. Autoritati executive (cod.51.02) existao crestere cu sumade 76'600 lei pentru

bunuri si servicii;
- La cap. Invatamant (cod.65.02) exista o crestere cu suma de 101.050 lei din care

pentru cheltuieli de personal suma de 94.000 lei si suma de 7.050 lei petru tichete sociale
gradinita;

-La cap. Asigurari si asistenta sociala (cod.68.02) exista o crestere cu suma de 90'000 lei
din care : o cresterei,, ,.r-u de 45.000 lei pentru indemnizatii persoane cu handicap; o crestere
cu suma de 50.000 lei pentru ajutor incalziie populatie si o diminuare cu suma de 5'000 lei de la
ajutor incalzire ajutor social.

-La cap. Locuinte , servicii si dezvoltare publica (cod.70.02) exista o crestere cu suma de
90.000 lei pentru bunuri si servicii iluminat public'





-La cap. Drumuri si poduri (cod.84.02) exista o crestere cu suma de 500.950 lei din care :
pentru cheltuieli de capital obiectivul de investitii "Modernizare Retele de Drumuri din Comuna
ii4ovilita, judetul Vrancea" suma de 457 .950lei si pentru bunuri si servicii o suplimentare cu
suma de 43.000 lei.

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant'
Nefiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare fiind

aprobat cu l3 voturi Pentru'
proiectr-rl de hotarare va deveni Hotararea nr.6912016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea inventarierii, in domeniul privat al

comunei Movilita,lud. vrancea, a suprafetei de 2876 mp sitata in intravilanul comunei Movilita'
zona ,,Magazin Unlversal-Movilita", tarla 41, parcela 2424,2425,2449 cu destinatia curti-
constructii.

Se da cuvantul domnului Primar'
D-l primar arata caeste vorba de terenul unde a existat Caminul cultural Movilita,

dernolat in anul 2000, se intentioneaza promovarea unei investitii privind construirea unui nou
Carnin cultural si o cerinta pentru u..ur1u investitie este ca suprafata respective sa aiba cca 4000
mp.. Cum in zona exista o carte funciara pentru o suprafata de aproximativ 1500 mp, urmeaza a
se intocmi carteafunciara si pentru restuisuprafetei din zona de 2876 mp cuprinzand si suprafata
pe care este construit fostul magazite mixt si cartile funciare rezultate vor fi lipite.

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant'
Se inscrie Ia cuvant d-l consilier Badarau Daniel care intreaba daca suprafata din zona

este sgticienta pentru accesarea unui proiect pentru construirea unui nou camin. Raspunde d-l
primar care arata ca suprafata de 4000 mp nu priveste numai constructia ci si suprafata necesara
pentru parcare, spatiu verde etc. .

Nemaifiind interventii din parlea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare
fiind aprobat cu 13 voturi ,,pentru""

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.7012016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, privind aprobarearepararli, asamblarii, punerii

in tunctiune si ilregitrarea valoii contabile rezultate in gestiunea primariei Movilita, a
buldoexcavatorului",,KoMATsu ", tip WB9 1 R5, serie KMTWB0 1 3 T77F00 1 7 2, casal si scos
din uz in anul 2015.

. Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l primar precizeaiaca ar iori sa se discute si urmatorul proiect de pe ordinea de zi'

respectiv, aprobar"a incheierii unui Acord de donatie intre UAT Comuna Movilita, judetul
vrancea si localitatea slobozia, raionul Stefan voda, din Republica Moldova, localitati infratite
conform HCL Movilita nr. 2312016, privind donarea catre localitatea Slobozia, a
buidoexcavatorului,,KOMATSU', t ip WB91R5, serie KMTWBg13T77F001J2,aflat in
proprietatea comunei Movilita, jud' Vrancea. D-l primar explica si de ce' in sensul ca
buldoexcavatorul la care se face referire, este scos din uz, demontat pe componente si propune ca
acest utilaz sa fie reparat, pus in functiune si inventariat din nou in contabilitate, cu dorinta si

fropun"r"u de a fi donat localitatii Slobozia din Republica Moldova, localitate care este infratita
cu localitatea Movilita. Se cere aprobarea Consiliului local Movilita, pentru repararea acestor
utilaj, iar in ceea ce priveste proa.d.rtu de donatie , aceasta se poate tealiza doar in urma
incheierii unui unui Acord de donatie intre UAT Comuna Movilita, judetul vrancea si
localitatea Slobozia. lnurma incheierii acordului localitatea Slobozia ca beneficiara a donatiei se



va adresa comisiei existente la chisinau pentru a se obtine avrzul favorabil de acceptare a
donatiei .

Sunt rugati domnii consilieri sa se inscrie la cuvant'
Se inscrie la cuvant d-l consilier Balanca Marius care arataca dansul intelege fratia pe

care o avem cu localitatea din Republica Moldova, este un gest frumos d9n-a!ia' dar intrebarea
este daca ne permitem sa donam acest buldoexcavator localitatii din R. Moldova' D-l Balanca
propune ca buldoexcavatorul sa fie dat unr,ri locuitor din comuna care sa efectuieze anumite
lucrari la nivelul comunei. Dansul a avut o interventie in consiliu pentru repararea drumurilor
agricole afectate de ploile din vara si raspunsul a fost ca nu sunt bani' Daca exista acest utilaj de
ce sa nu-l fbloseasca un cetateam de-al nostrum sa presteze servicii la alti locuitori'Raspunde d-l
primar care atataca primaria are in dotare un alt buldoexcavatof, nou achizitionat' cu toate
dotarile si nu se impune intretinerea a doua utilaje' Propune ca cele doua proiecte sa fie supuse
separat votului consiliului si se va hotara ce se va face'

Nemafiind interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare
nr. 3 fiind aprobat cu 7 voturi pentru ( d-nii consilieri Drilea Vasile, Ilie Costica, Mirodone S'
Ion, Frangopol Luminita, Bitere loan, Pantiru Tader, Lupu Ion ), 4 voturi impotriva (d-nii
consilieri Balanca Marius Palaghe Vasile, Damian Ioan si Cozma Mihaela0 si 2 abtineri(
consilieri Badarau Daniel si Mihalache Mare Oana -Elena ).

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.7112016 a Consiliului local Movilita'
Se supune la vot si punctul 4 de pe ordinea de zj, fiind aprob at cv 7 voturi pentru ( d-

nii consilieri Drilea Vasile, Ilie Costica, Mirodone S' Ion, Frangopol Luminita' Bitere Ioan'
Pantiru Tader. L.rp, lon ), 4 voturi impotriva (d-nii consilieri Balanca Marius Palaghe Vasile'
Damian Ioan si cozma Mihaela0 si 2 abtineri( consilieri Badarau Daniel si Mihalache Mare
Oana -Elena ).

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.7212016 a consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 5, proiect de hotarare privind aprobarea implementarii la nivelul

comunei Movilita, jud. vrancea, a unui proiect ptluna construire case sociale, conform Axei
prioritara nr.g din irogram.rl operationai Regional, Dezvoltarea Infrastucturii sanitare si sociale
cu referire la constructia, reabilitarea, moderiitur"ulocuinte de tip familial, locuinte protejate
utr' 

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
. D-l primar precizeazaca s-a mai discutat in consiliu despre intentia de a se construe case

sociale in zona loturilor de casa de la Diocheti' In zona sunt 26 loturi s-au intocmit cartile
fu'ciare pentru toate loturile si cele unde nu sunt construite case, vor fi retrase de la beneficiarii
care nu au inceput constructiile si daca proiectul va fi aprobat se vor ridica case sociale' acestea
vor fi repartizale unor beneficiary care se confrunta cu problem deosebite 'Loturile vizate sunt
ce le  cu  n r . 2 ,3 ,4 ,  5 ,  10 ,  17 ,19 ,21 ,22 '

Nemafiincl interventii din partea consilierilor, se supune aprobarii proiectul de hotarare
t-iind aprobat cu 13 voturi pentru'

proiectul de hotarare va deveni Hotararea nr.7312016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii

de denumiri de strazi la nivelul comunei Movilita, jud' Vrancea'
Se da cuvantul d-lui secretar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
D-l secretar precizeazaca a mai fost supus aprobarii consiliului acest proiect dar pentru ca llu a

existat avizr-rl f'avorabil din partera comisiei Judeteneprivirid atribuirea de denumiri, hotaraea cu nr' 4'7
cl in 31.08.2016 urureaza a f i  abrogata 
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Nefiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobat cu 13 voturi pentru.

proiectul de hotarare va deveini Hotararea nr.7412016 a Consiliului local Movilita.
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind desemnarea

persoanei care va ocupa functia-de administrator si reprezentant al Serviciul Public pentru
intretinerea si Exploaiarea Retelei de Apa Potabila", serviciu cu personalitate juridica, in
subordinea Consiliului Local al comunei Movilifa, judelul Vrancea'

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare.
D-l primar precizeaiaca incipdna cu Ot .12.2016, personalul compus din domnii: Codild

petricd, Taiaru ovidiu qi Mihalache costel cristinel vor fi prelua(i de cdtre persoana juridicd
,,Serviciul public pentru Intretinerea si Exploatarea Retelei de Apa Potabila"din subordinea
Consiliului Local al comunei Movilila, judelul Vrancea, conform reorganizdrii aprobate prin
HCL Movilita nr. 4413L05.2016, se impune coordonarea acestui serviciu de cdtre o persoand
desemnatd ca administrator, care si ieprezinte ,,serviciul Public pentru Intretinerea si
Exploatarea Retelei de Apa potabila a comunei Movilita, jud.vrancea", in relatiile cu tertii si in

iusiitie, sa aib6 atributil deplin legale in conformitate cu prevederile Regulamentului de
trganirare si funclionare a serviciului, s[ organizeze si sd supravegheze activitatea de alimentare
..i upu potabila a comunei Movilita, sa preia si sd gestioneze atAt activul cAt si pasivul
serviciulul 

urmare, d-l primar propune ca dintre cele 3 persoane, mai sus menlionate ' care
alc[tuiesc personalul acestui serviciu, sa fie desemnat un administrator care sd fie incadrat pe
firnclie qi remunerat corespunzdtot., Persoana propusa este d-l Codita Petrica'

Nefiind interventii din partea consilierilor se supune aprobarii consiliului proiectul de
hotarare si este aprobat cu 1l voturi pentru si 2 abtineri d-nii consilieri Palaghe Vasile si
Balanca Marius.

proiectul de hotarare va deveini Hotararea nr.7512016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind insusirea Acordului

de cooperare privind program de asistenta pentru intocmirea Strategiei anuale pentru achizitii
publice, a programului anual al achizitiilor publice, cu aplicabilitate pentru Unitati Administrativ
Teritoriale -Comune..

Se da cuvantul d-lui primar pentru aprezentamaterialele de la acest proiect de hotarare'
n-f p.i,ou,. pr."i, 

"uri "uprin 
modificarea legislatiei privind achizitile publice, institutile

publice suni obligate sa intocmeasca o Strategiei anuala pentru achizitii publice si un Program
anual al achizitiilor publice. La nivelul Asociatiei Comunelor s-a hotarat incheierea unor
parteneriate cu localitatile din judet care doresc ca documentatile pentru achizitii sa fie intocmite
ii mod unitar, pentru aceasta .oluboru.. este prevazuta ca data perioada limita 31.03 '2011 ' rat
suma datorata de localitatile care vor beneficla de documentele intocmite este de 1800 lei'

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

proiectul ie hotarare va deveini Hotararea nr.7612016 a Consiliului local Movilita'
Se trece la Punctul diverse .
La acest punct se inscrie la cuvant d-nl consilier Badarau Daniel care arata ca la nivelul

satului Diocheti sunt unele puncte unde iluminatul public nu mai functioneaza, becurile fiind
arse.Raspunde d-l primar care preciz eaza ca stie acest lucra, ca becr-rrile se ard foarte repede
datorita expunerii la vant si umiditate, costurile au devenit destul de mari pentru ca becurile cu
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leduri care se folosesc acum sunt mai scumpe si se intentioneaza ca solutie cumpararea unel
masini cu nacela care sa fie proprietatea consiliului local Movilita si sa nu se mai apelel la
sericiile diferitelor firme de specialitate. Tot la acest punct se inscrie la cuvant d-l consilier
Damian Ioan care ptecizeaza"i ir, ,ona Troitei de pe uiita ,,Cercel" exista un podet care a fost
dislocat prin trecerea unei masini care nu s-a putut incadra pe ulita respectiva' D-l primar arata ca
stie despre ce este vorba si cand vremea va permite se va gasi o solutie.

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

Presedinte de sedin16,
Drilea S. Vasile ilita


