
 
 

HOTĂRÂREA NR.41 
privind alegerea viceprimarului comunei Movila Banului, 

județul Buzău 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, județul Buzău; 

Având in vedere: 

-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului inregistrat 
sub numărul 5721/10.11.2020 
-prevederile art.129 alin.(3) lit.b , art.148 si art.152 alin.(2) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-prevederile HCL Movila Banului nr.64/24.09.2019 privind aprobarea 
revizurii Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local 
Movila Banului, judetul Buzau. 
-Articol unic alin.(7) din O.U.G. nr.190/2020 privind unele măsuri de 
asigurare a condițiilor de constituire și de depunere a jurământului de 
către autoritățile administrației publice locale; 
-raportul de specialitate intregistrat sub numărul 5580/9.11.2020 
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 
Local Movila Banului; 
-Comunicarea judecatoriei Buzau din dosarul nr 12412/200/2020 
privind validarea mandatelor de conislieri locali declarati alesi la 
alegerile locale din data de 27.09.2020 
-Comunicarea Judecatoriei Buzau din dosarul nr.13386/200/2020 
privind validarea mandatelor de consilieri locali supleanti din cadrul 
Consiliului Local al Comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
-Ordinul Prefectului – judetul Buzau numarul 806/30.10.2020 
privind constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a 
Consiliului Local al comunei Movilam Banului, judetul Buzau.  
 În temeiul prevederilor art.136, art.139 si art.196 alin(1) lit.a) din 
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1 Se alege in funcția de viceprimar al comunei Movila Banului, 
județul Buzău, domnul consilier local Dumitru Paul, ales pe lista 
Partidului Social Democrat. 



Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului 
general al UAT Movila Banului, in termenul prevăzut de lege, primarului 
comunei Movila Banului, Instituției Prefectului – județul Buzău, 
domnului viceprimar ales Dumitru Paul si va fi adusă la cunoștință 
publică prin afișare pe site-ul instituției www.comunamovilabanului.ro 

Movila Banului, 16.11.2020 

 

 

 

Președinte de ședință,                                Contrasemnează, 
Petre Manea                                               Secretar general, 

                        Ioniță Alexandru Florin 
 

 

 

 

Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în 
ședința  extraordinară  din data de 16.11.2020 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


