
	

HOTARARE Nr.15 
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a 

comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 
 

 Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau intrunit in 
sedinta ordinara in data de 23.04.2021 

Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al domnului primar Moise Dorin Romica, inregistrat sub 
numarul 1920/13.04.2021 
-referatul de specialitate al domnului Done Catalin, administrator public al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau, inregistrat sub numarul 1921/13.04.2021 
-avizul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului si comert inregistrat sub numarul 1922/13.04.2021 
- Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila a Romaniei Orizonturi 2013-
2020-2030 
-Adresa nr.4564/13.03.2021 a Consiliului Judetean Buzau referitoare la aprobarea 
Strategiei de Dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a comunei Movila Banului, 
judetul Buzau 
-Anuntul public nr.1347/17.03.2021 privind supunerea spre dezbatere publica a 
Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 
-Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 
administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative. 
 
 In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba Strategia de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027 a comunei 
Movila Banului, judetul Buzau, conform Anexei nr.1, care face parte integrate din 
prezenta hotarare. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se imputerniceste domnul Moise Dorin Romica 
primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.3 Hotararea poate fi atacata in instant, conform procedurilor si in termenele 
prevazute de Legea nr.544/2004 a Contenciosului Administrativ. 
 

 



 

Art.4 Secretarul general al UAT Movila Banului va comunica prezenta catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor persoanelor si institutiilor interesate 
si o va publica pe pagina www.comunamovilabanului.ro. 

 

Movila Banului,23.04.2021 

Nr.15 

 

 

 

Presedinte de sedinta,                                                     Contrasemneaza, 
Gheorghe Alina Florentina                                Secretar general al comunei, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în 
ședința  ordinară  din data de 23.04.2021 cu respectarea prevederilor art. 139, alin.(1) 
din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 11 voturi ”pentru” , 0 
”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 11 consilieri în funcție și 11 
consilieri prezenți la ședință. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


