
HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei tehnice pentru 
proiectul” Lucrari intretinere si reparatii strada 

Lalelelor(DC 153) in Comuna Movila Banului, judetul 
Buzau 

 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, 

avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al domnului primar Moise Dorin 
Romica, inregistrat sub numarul 4271/17.08.2020 

- Raportul compartimentului contabilitate, impozite si taxe 
si achizitii publice inregistrat sub numarul 4272/17.08.2020 
- Raportul 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 
4273/17.08.2020 
- Prevederile H.G. nr.907/29.11.2016 actualizata, privind 
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice; 
- Prevederile art.291alin(2) lit.(b) din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Documentati tehnica pentru proiectul” Lucrari intretinere 
si reparatii strada Lalelelor(DC 153) in Comuna Movila Banului, 
judetul Buzau. 
- Prevederile art.44 alin(1) din legea nr.273/29.06.2006 cu 
privire la finantele publice locale; 
- Prevederile art 129 alin(1), alin(2) lit.b si (c) alin.4 lit.(d) 
si alin.(6) lit.(c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

 In temeiul prevederilor art. 136, art. 139 si art. 196, 
alin.1, litera “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba documentati tehnica pentru proiectul” Lucrari 
intretinere si reparatii strada Lalelelor(DC 153) in Comuna 
Movila Banului, judetul Buzau, conform anexei nr.1 care face 
parte integranta din prezenta hotarare. 



Art.2 Primarul comunei Movila Banului, domnul Moise Dorin 
Romica va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, 
dispunand toate masurile prevazute de lege. 
Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica 
prezenta catre Institutia Prefectului – judetul Buzau, tuturor 
persoanelor si institutiile interesate si o va publica pe pagina de 
internet www.comunamovilabanului.ro 

Movila Banului, 31.08.2020 
Nr.33 
 

Presedinte de sedinta,                                 Contrasemneaza, 
Trifan Daniela                                             Secretar general, 

Ionita Alexandru Florin 
 
 
 
 
 
 
 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  
Movila Banului  în ședința  ordinară  din data de 31.08.2020 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


