
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL 

   
HOTĂRÂRE NR.8/28.02.2017 

pentru aprobarea  intocmirii documentatiei ridicari topo cadastrale transa 
stradala in vederea obtinerii receptiei tehnice OCPI pe diferite proiecte retea de 
drumuri comunale si satesti la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

 
 Având în vedere: 

• expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, judetul Buzau 
inregistrata la numarul 1144/28.02.2017 

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat sub nr.1145/28.02.2017; 

• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate pe domenii de activitate 
ale Consiliului Local inregistrat sub nr 1146/28.02.2017 

• avizul Secretarului Comunei dat pe proiectul de hotărâre; 
• prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 
•  anexa nr 48 la  Hotararea de Guvern  al judetului Buzau precum si a oraselor 

si comunelor din judetul Buzaunr 1348/2001 privind atestarea domeniului 
public 

• prevederile Ordonantei de Urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului national de dezvoltare locala, cu modificările şi completările 
ulterioare   

În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi (2), art. 
115 lit. ”b” şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
modificată si republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂȘTE 

ART 1. Se aprobarea  intocmirii documentatiei ridicari topo cadastrale transa 
stradala in vederea obtinerii receptiei tehnice OCPI pe diferite proiecte retea de 
drumuri comunale si satesti la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 
ART 2 Se desemneaza viceprimarul Comunei Movila Banului cu efectuarea 
demersurilor necesare ducerii la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri. 
ART3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local al Comunei Movila Banului şi publicare pe site-ul propriu al 
Primăriei.  

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Petre Ion 
 



SECRETAR 
Iosiv Mirela 

Aceasta hotarare a fost adoptata  de Consiliul local al comunei Movila Banului in 
sedinta din data de 28.02.2017 cu respectarea  prevederilor  art. 45 alin 1, 2 sau 3 din 
legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata , cu un numar de 11 voturi 
pentru, abtineri 0 si  voturi impotriva 0 , din numarul total 11  de consilieri in functie 
si  11 consilieri prezenti la sedinta 
 
 


