
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE Nr.208 

         privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului 
in sedință ordinară in data de 25.11.2020 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  25.11.2020 
orele 10.00  avand urmatoarea  ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi 
reprezentanti ai Conisliului Local Movila Banului in 
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-
VIII Movila Banului, judetul Buzau. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL 
nr.25/30.06.2020 privind aprobarea  modificarii 
organigramei,  statului de funcții si a numărului de funcții 
publice si contractuale, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes 
local de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 
pentru investitia:“Sistem de supraveghere video stradal in 
comuna Movila Banului, judetul Buzau”. 

4. Proiect de hotarare privind aderarea comunei Movila 
Banului, judetul Buzau, in calitate de membru asociat la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau-
Maracineni”. 



 
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, 20.11.2020  
 
 
 
PRIMAR, 
Moise Dorin Romică                                                                    

 
 

Contrasemnează, 
            Secretar general,                                                                                                 

Ioniță Alexandru Florin 
 
 
 
 

 


