
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE Nr.136 
privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedință 

ordinară in data de 30.08.2022 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; 
-referatul secretarului general al comunei inregistrat sub numarul 

3960/23.08.2022 

-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.1 Se convoacă în sedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Movila-

Banului, judetul Buzau  pentru  data  de  30.08.2022 orele 10.00  la sediul 
primariei comunei Movila Banului, judetul Buzau, strada Nuferilor Nr.130. 

 
Proiectul ordinii de zi al ședinței este următorul: 
 

1. Proiect de hotărâre privind privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea 
prelungirii Strategiei de Dezvoltare a serviciului public de alimentare cu apa 

si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzau 2016-2020. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 

trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, 

judetul Buzau.  

 

3. Proiect de hotărâre privind privind alocarea unei sume de bani pentru 

achiziționarea de rechizite pentru copiii de la grădinițele și scolile gimnaziale 
de la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău. 
 



4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare/folosință cu titlu gratuit 
a imobilului ”Fostă fermă agricolă cu destinația construcții industriale și 
edilitare și teren intravilan situat în localitatea Movila Banului” către Serviciul 
Salubrizare la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 58 / 10.12.2021 
privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice si a Programului 

anual de achizitii publice al comunei Movila Banului, judetul Buzau pentru 

anul 2022, la nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău.  

6. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

modernizarea drumului sătesc – Strada Margaretelor – sat Movila Banului, la 

nivelul comunei Movila Banului, județul Buzău. 
 

7. Diverse. 
 

Art.2 Proiectele de hotărâre prevazute la art.1 au fost inițiate de primarul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Art.3 In preambulul proiectelor de hotărâre au fost indicate Comisiile de 
specialitate la care acestea au fost transmise spre avizare. 
 

Art.4.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.5 Membrii Consiliului Local Movila Banului sunt invitati sa formuleze si sa 

depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari. 
 

Art.6 Secretarul general al UAT Movila Banului, județul Buzău va comunica 
prezenta dispoziție catre Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor 

persoanelor și instituțiilor interesate. 
 

 
Movila Banului, 23.08.2022 
 
 
PRIMAR, 
Moise Dorin Romică                                                                 

Contrasemnează, 
            Secretar general,                    

Turturică Adrian Daniel 
 
 



 
Aprobat, 
Primar, 

Moise Dorin Romică 
JUDETUL BUZAU 
PRIMARIA MOVILA-BANULUI 
C.F. 4234039  
TELEFON/FAX: 0238.796.601  

Nr.3960/23.08.2022 
 
 

REFERAT  
 

Subsemnatul, Turturică Adrian Daniel, secretar general al UAT Movila 

Banului, judetul Buzau, avand in vedere: 
 

-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; 
 

Fata de cele mentionat mai sus, propun emiterea unei dispozitii privind 
convocarea in ședință ordinară a Consiliului Local Movila Banului in data de 
30.08.2022 ora 10.00, la sediul primariei Movila Banului, județul Buzău. 
 

 
 

Secretar general al UAT Movila Banului, 
Turturică Adrian Daniel 

 

 


