
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE  nr. 8/23.01.2019 
            privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta     

ordinara    in data de 29.01.2019 orele 12.00 
  

Primarul comunei Movila Banului: 
Avand in vedere: 
- prevederile Regulamentului de organizare si functionare al 

Consiliului Local al comunei Movila-Banului portivit prevederilor Legii 
nr. 215/2001 republicată, actualizată privind administraţia publică locală 

       În temeiul prevederilor  art. 68 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, cu modificarile ulterioare, emit 
urmatoarea, 

 
D I S P O Z I T I E 

 
          Art. 1 – Se convoacă în sedinţă     ordinara     Consiliul Local al 
comunei Movila-Banului, judetul Buzau  pentru data  de   29.01.2019 
orele 12,00 la sediul Primariei comunei Movila Banului, judetul Buzau, 
avand urmatoarea  ordine de zi: 

1. Proiect de  hotarare privind  aprobarea salariilor  de baza  pentru 
functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 
de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca  
din familiile beneficiare  de venit minim garantat pentru anul 2019 
la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau  

3. Prezentarea Deciziei nr 42/18.12.2018  transmisa de Curtea  de 
Conturi Buzau 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare  a 
unitatilor de invatamant  preuniversitar de la nivelul comunei  
Movila Banului, judetul Buzau 

5.  Proiect de hotarare privind  aprobarea stemei localitatii Movila 
Banului, judetul Buzau 

6.   Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului Lazar Dorin inainte de expirarea duratei 
normale a acestuia si se declara  vacant locul consilierului local in 
cadrul Consiliului local Movila Banului 

7. Proiect e hotarare privind incetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului  Cocor Dorinel inainte de expirarea 
duratei normale a acestuia si se declara  vacant locul consilierului 
local in cadrul Consiliului local Movila Banului 

8. Proiect e hotarare  privind incetarea de drept a mandatului de 
consilier local al domnului   Sabareanu Lucian Aurelian  inainte de 



expirarea duratei normale a acestuia si se declara  vacant locul 
consilierului local in cadrul Consiliului local Movila Banului 

9. Proiect de hotarare privind   casarea unor bunuri mobile  si imobile 
in urma inventarierii  efectuate la sfarsitul anului 2018  la nivelul 
UAT Movila Banului, judetul Buzau 

10.  Diverse 
Art. 2. Secretarul comunei Movila-Banului, judetul Buzau va 

comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor interesate. 
 
PRIMAR, 
Moise Dorin Romica                                                  Avizat, 

                            
Secretar  delegat                                                                                                 

Iosiv Mirela  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


