
JUDETUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  12.09.2019, orele 10.00 cu ocazia sedintei extraordinare a 
Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr 181/3.09.2019 a 
primarului comunei Movila Banului a fost convocata sedinta extra 
ordinara a Consiliului Local al comunei Movila Banului. 
        La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali , din 
totalul celor 8 consilieri din componenta Consiliului local Movila 
Banului, judetul Buzau. 
        A absentat nemotivat doamna consilier -_si motivat domnul consilier 
- 
        La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Ionita Alexandru 
Florin, secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzau.  
  Buna ziua  si bine ne-am reintalnit. Supun votului dumneavoastra 
cele 2 puncte de pe ordinea de zi , care a fost completata cu inca 0 proiect 
de hotarare suplimentar. 
          Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta 
publica in termen legal de catre domnul Ionita Alexandru Florin , 
secretarul comunei, prin instiintari catre consilierii locali si va cuprinde 
urmatoarele : 

1. Proiect de  hotarare privind  aprobarea  rectificarii bugetului local 
pentru anul 2019 in trimestrul III la nivelul comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 

2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea modificarii Planului Anual 
de Achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului pentru 
anul 2019. 

3. Diverse 
Domnul Consilier Petre Manea, presedinte al sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de  hotarare privind  aprobarea  rectificarii bugetului 
local pentru anul 2019 in trimestrul III la nivelul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului contabil Negoita Marian sa prezinte situatia privind 



rectificarea bugetului local pentru anul 2019 trimestrul III la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

2.Proiect de hotarare  privind  aprobarea modificarii  Planului Anual 
de Achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului pentru 
anul 2019. 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului contabil Negoita Marian sa prezinte motivele 
modificarii Planului Anual de Achizitii Publice de la nivelul comunei 
Movila Banlui pentru anul 2019. 
Domnul consilier Dumitru Paul considera necesara aceasta modificare 
pentru achizitionarea de pubele astfel incat sa se asigure necesarul pentru 
intreaga populatie. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

La diverse domnul primar prezinta cateva aspecte legate de  proiectele ce 
se deruleaza si ce se vor derula la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

Doamna consilier Trifan Daniela remarca evolutia Serviciului Salubrizare 
Movila Banului si sustine ideea ca populatia sa inteleaga si sa respecte 
legislatia privind gestionarea deseurilor. 

Tot la diverse , domnul Moise Dorin Romica le transmite domnilor 
consilieri sa faca propuneri referitoare la modificarea orarului de 
transport judetean, respectiv numarul de curse si capacitatea de transport 
fata de programul actual dar si propuneri de modificare a numarului de 
statii publice si amplasamentul acestora. 
Acestia considera ca nu este cazul si nu exista propuneri de modificari 
aferente transportului judetean. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 
2(doua)exemplare, spre cele legale 
 
 
Presedinte de sedinta,                                                    Secretar general, 
Petre Manea                                                       Ionita Alexandru Florin 


