
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE Nr.104 

         privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului 
in sedință ordinară in data de 24.07.2020 orele 10.00 

 
Primarul comunei Movila Banului: 
Avand in vedere: 

- prevederile Regulamentului de organizare si functionare 
al Consiliului Local al comunei Movila-Banului potrivit 
prevederilor Ordonantei de urgenta nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

-prevederile art.133, alin(1) si ale art.134 alin(1) lit.a), 
alin.(2) si alin(3) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 

In temeiul prevederilor  art.196 alin.1 lit.b din Ordonanta 
de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

D I S P O Z I T I E: 
Art.1Se convoacă în sedinţă ordinara Consiliul Local al comunei 
Movila-Banului, judetul Buzau  pentru  data  de  24.07.2020 
orele 10.00  avand urmatoarea  ordine de zi: 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordul în vederea instalării 
unor amenajări provizorii în scopul distribuirii de materiale 
de propaganda electorală în perioada campaniei 
electorale; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al 
comunei Movila Banului, județul Buzău pentru trimestrul 
III al anului 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 
Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și 
aprobarea Planului anual privind asistența medicală 
comunitară pentru anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru 
proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și 



dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila 
Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitătii scrisorii de 
garanție din partea Fondului Național de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijloci-S.A., plata 
comisionului de garantare și valoarea proiectului integrat 
finanțat prin submăsura 7.2 al comunei Movila Banului, 
intitulat”Amenajarea unui parc comunal și amenajarea și 
dotarea unui spațiu de joacă pentru copii in satul Movila 
Banului, comuna Movila Banului, județul Buzău.” 

Art.2.Materialele prevazute la art.1 vor fi puse la dispoziția 
consilierilor locali in format electronic și pot fi studiate, in 
format letric, la secretariatul unității administrativ-teritoriale. 
Art.3 Secretarul general al UAT Movila Banului, județul Buzău 
va comunica prezenta dispoziție persoanelor și instituțiilor 
interesate. 
 
 
Movila Banului, 16.07.2020 
 
 
 
PRIMAR, 
Moise Dorin Romică                                                                    

Contrasemnează, 
                   Secretar general,                                                                                                 

Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


