
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 

PRIMAR 
 

DISPOZIŢIE Nr.185/28.09.2022 
privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedință 

extraordinară in data de 03.10.2022 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 4839/28.09.2022 

-  adresa nr. 31/10.06.2022 din partea Primul Meridian SRL înregistrată sub numărul 
2811/10.06.2022 

- 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 Ț I E: 
 

Art.1 Se convoacă în sedinţă extraordinară Consiliul Local al comunei Movila-Banului, judetul 

Buzau  pentru  data  de  03.10.2022 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 rectificarea bugetului local pe anul 2022 trimestrul IV si a listei de 

investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 

2.Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a unității 
administrative teritoriale de la nivelul comunei Movila Banului în proprietatea publică a Statului 
Român și în administrarea C.N.A.I.R – S.A. a bunurilor imobile care sunt afectate de lucrarea de 

utilitate publică ”Drum de mare viteză Ploiești – Buzău – Focșani – Bacău – Pașcani, Lot 1 
Tronson Ploiești - Buzău” – Județul Buzău, ”Autostrada Ploiești - Buzău” – Județul Prahova. 
 
Movila Banului, 
28.09.2022 
 
PRIMAR,                                                                       Contrasemnează, 
Moise Dorin Romică                                                     Secretar general,                    
                                                                           Turturică Adrian Daniel                    



      
 

Aprobat, 
Primar, 

Moise Dorin Romică 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA MOVILA-BANULUI 
C.F. 4234039  
TELEFON/FAX: 0238.796.601  

Nr. 4839/28.09.2022 
 
 

REFERAT  
 

Subsemnatul, Turturică Adrian Daniel, secretar general al UAT Movila Banului, județul 
Buzău, având în vedere: 

 

-  adresa nr. 31/10.06.2022 din partea Primul Meridian SRL înregistrată sub numărul 
2811/10.06.2022 

- 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 tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

 

Față de cele menționat mai sus, propun emiterea unei dispoziții privind convocarea în 

ședință extraordinară a Consiliului local Movila Banului în data de 03.10.2022 ora 10.00, la 

sediul primăriei Movila Banului, județul Buzău. 
 

 

 

Secretar general al UAT Movila Banului, 
Turturică Adrian Daniel 

 

 


