
 

HOTĂRÂRE nr. 19 
privind revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului 

nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Consiliul Local al comunei Movila-Banului, județul Buzău, 
Având în vedere: 
 

-adresa Institutiei Prefectului – judetul Buzau numarul 3749/17.03.2020 
prin care se solicita reanalizarea si revocarea HCL nr.82/29.11.2019 . 
-prevederile art 357 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
-prevederile art 553.si art 557 din Codul Civil. Aprobat prin Legea 
nr.287/2009 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art. 27 și art. 41 alin. (5^2) din Legea nr. 7/1996 cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare, republicată și actualizată; 
-Prevederile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, 
republicată și actualizată; 
-expunerea de motive a domnului Moise Dorin Romica primarul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau, inregistrata sub numarul 1955/15.04.2020 
-referatul secretarului general al unitatii administrativ teritoriale Movila 
Banului, inregistrat sub numarul 1956/15.04.2020 
-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 1957/15.04.2020 

 
În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. ”c” , art. 139 alin.(1)  

și art.196, alin.(1), lit. ”a” din O.UG. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
 

HOTARASTE: 
Art. 1 Se aproba revocarea Hotararii Consiliului Local Movila Banului 
nr.82/29.11.2019 privind atestarea domeniului privat al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 
Art.2 Se imputerniceste domnul primar Moise Dorin Romica sa duca la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentele de 
specialitate de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 



Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica 
prezenta catre Institutia Prefectului – judetul Buzau, primarului comunei 
Movila Banului si tuturor institutiilor si persoanelor interesate. 
 

Movila Banului, 30.04.2020 
Nr.19 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta,                                                   Contrasemneaza, 
Georgescu Calin Ion                                                      Secretar general, 
                                                                             Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila 
Banului  în ședința  ordinară  din data de 30.04.2020  cu respectarea prevederilor 
art. 139, alin.(1) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 
8 voturi ”pentru” , 0 ”abținere”  și 0 voturi ”împotrivă”, din numărul total de 8 
consilieri în funcție și 8 consilieri prezenți la ședință. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


