
 
 

HOTĂRÂRE 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a 

devizului general pentru proiectul:”Amenajarea unui 
parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de 

joacă pentru copii in satul Movila Banului, comuna 
Movila Banului, județul Buzău.” 

 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul 

Buzău, întrunit în ședință ordinară în data de 
24.07.2020; 

 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului comunei Movila Banului, 
inregistrată la numărul 3729/15.07.2020 
-raportul compartimentului contabilitate, impozite și taxe și 
achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Movila Banului, inregistrat la numărul 
3730/15.07.2020 
-raportul de avizare al comisiei de specialitate de la nivelul 
Consiliului Local Movila Banului, inregistrat sub numarul 
3731/15.07.2020 
-devizul general actualizat pentru proiectul ”Amenajarea unui 
parc comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă 
pentru copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, 
județul Buzău.”; 
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și HG 
nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziție publică/acordului cadru din Lgea nr.98/2016; 
-prevederile art.71 din O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea 
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene; 
-prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, 
cu modificările și completările ulterioare precum și ale 
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul viceprin-
ministrului, ministrul dezvoltarii regionale și administrației 



publice nr.1851/2013, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică 
legislative la elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

În temeiul art.139 alin.1 și  art.197 alin.1,2 și 4 din Legea 
nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general pentru proiectul ”Amenajarea unui parc 
comunal și amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru 
copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, județul 
Buzău.”, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărîri 
se insarcinează primarul comunei Movila Banului, domnul Moise 
Dorin Romică, prin compartimentul de contabilitate, impozite și 
taxe și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului. 
Art.3 Prezenta hotărâre se duce la cunoștință publică, 
respective se comunică primarului comunei Movila Banului, 
celor nominalizați cu ducerea la indeplinire și se comunică 
Institutiei Prefectului Județul Buzău in vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate. 
 
Nr.30/24.07.2020 
Movila Banului, Buzau 
 
 
Președinte de ședință,                          Contrasemnează, 
Trifan Daniela                                       Secretar general, 

Ioniță Alexandru Florin 
	

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în 
ședința  ordinară  din data de 24.07.2020 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. 

 


