
 
HOTARARE 

privind aprobarea modificarii HCL nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri 
imobile, pozitia nr.1 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Consiliul Local al Comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive a domnului Moise Dorin Romica, primar al comunei Movila 
Banului inregistrata sub numarul 303/17.01.2020 
- Referatul de specialitate inregistrat sub numarul 304/17.01.2020 
- Raportul de evizare al 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 
305/17.01.2020 
- Prevederile HCL nr.22/31.08.1999  privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin 
domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
- Planul de situatie intocmit de Inginer Mihailescu Ionel Florin inregistrat sub numarul 
309/17.01.2020 
- Prevederile art.129 alin(1) si alin (14), art.286 alin (4) din O.U.G. nr 57/2019 privind 
Codul Administrativ; 

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

HOTARASTE: 
Art.1 Se aproba modificarea HCL Nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri imobile, pozitia 
1 conform Anexei 1 la prezenta hotarare. 
Art.2 Se imputerniceste domnul Moise Dorin Romica- primarul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau sa duca la indeplinire prezenta hotarare. 
Art.3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta catre Intistutia Prefectului 
Judetul Buzau, primarului comunei  Movila Banului, Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvoltarii si Administratiei, si o va afisa pe site-ul institutiei 
www.comunamovilabanului.ro 
Nr.7 
Movil Banului, 31.01.2020 
Presedinte de sedinta, 
Trifan Daniela                                                                                      Contrasemneaza, 

     Secretar general, 
Ionita Alexandru Florin 

 
Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei  Movila Banului  în ședința  

ordinară  din data de 31.01.2020 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. 

 


