
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZAU 

COMUNA MOVILA BANULUI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE Nr.50 

         privind convocarea Consiliului Local Movila-Banului in sedinta 
ordinara in data de 30.04.2020 orele 14.00 

 
 
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 Decretului nr.240/14.04.2020 si ale Decretului 
nr.195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei, potrivit carora pe durata starii de urgenta autoritatile publice 
vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe 
cat posibil contactul direct intre persoane. 
- prevederile art.3 din Ordonanta Militara a Ministerului Afacerilor 
Interne privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 
nr.2/21.03.2020 

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 ordinara Consiliul Local al comunei 
Movila-Banului, judetul Buzau  pentru  data  de  30.04.2020 orele 14.00  
prin transmiterea la sediul Primariei comunei Movila Banului, judetul 
Buzau, a buletinelor de vot, anexa nr.1 la prezenta dispozitie si  avand 
urmatoarea  ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada aprilie-iunie 2020 

2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local 
Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului 
privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si lucrari 
de interes local pentru repartizarea orelor pentru persoanele apte de 
munca din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru 
anul 2020. 



4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru anul 
2020, trimestrul II la nivelul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace fixe si a 
unor bunuri de natura obiectelor de inventar de la nivelul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

6. Diverse. 
Art.2 Voturile vor fi transmise pana la data de 30.04.2020 ora 14.00 si 
numarul total al voturilor comunicate va reprezenta echivalentul 
cvorumului intrunit iar deciziile se vor lua conform majoritatii voturilor 
exprimate „pentru”. 
Art.3.Secretarul general al UAT Movila Banului, judetul Buzau va 
comunica prezenta dispozitie persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Movila Banului, 21.04.2020 
 
 
PRIMAR, 
Moise Dorin Romica                                                                    

Contrasemneaza, 
                        Secretar  general,                                                                                                 

Ionita Alexandru Florin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


