
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  16.11.2020, orele 10.00 cu ocazia 

sedintei extraordinare a Consiliului local al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau; 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia 
nr.168/10.11.2020 a primarului comunei Movila Banului a 
fost convocata sedinta extraordinara a Consiliului Local al 
comunei Movila Banului. 

Luand in considerare prevederile privind instituirea 
obligativitatii purtarii mastii de protectie, a triajului 
epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru 
prevenirea contaminarii cu virusul SARS-coV-2 pe durata 
starii de alerta, pentru sedinta Consiliului Local Movila 
Banului s-a impus purtarea mastii pe toata perioada sedintei 
si respectarea distantei sociale.  
        La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 
consilieri locali, din totalul celor 11 consilieri din componenta 
Consiliului local Movila Banului, judetul Buzau din care 4 
consilieri locali supleanti ce urmeaza a depune juramantul. 

Domnul secretar general Ionita Alexandru Florin 
deschide sedinta prin a da citire comunicarii de la Judecatoria 
Buzau privind validarea mandatelor de consilieri locali 
supleanti, din data de 6.11.2020. 

Supun votului dumneavoastra cele 3 proiecte de pe 
ordinea de zi , care a fost completata cu inca - proiecte de 
hotarare suplimentare. 
 Acestia sunt invitati sa depuna juramantul de catre 
consilierii supleanti validati de catre Judecatoria Buzau prin 
Comunicarea din data de 6.11.2020, potrivit art.117 alin(1) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, astfel: 
1.Lazar Dorin – Partidul National Liberal 
2.Mihai Gheorghe – Partidul National Liberal 
3.Alexandrescu Aurel – Partidul Social Democrat 
4.Tanase Cosmin-Partidul Social Democrat  



        A absentat nemotivat doamna consilier -_si motivat 
domnul consilier - 
        La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Primar 
Moise Dorin Romica si domnul Ionita Alexandru Florin, 
secretarul general al UAT Movila Banului, judetul Buzau. 
  Buna ziua  si bine ne-am reintalnit. Supun votului procesul 
verbal al sedintei din luna octombrie privind constituirea 
Consiliului Local Movila Banului. Acesta a fost votat in 
unanimitate. 
          Proiectul ordinii de zi al sedintei extraordinare a fost 
adus la cunostinta publica in termen legal de catre domnul 
Ionita Alexandru Florin, secretarul general al UAT, prin 
instiintari catre consilierii locali si va cuprinde urmatoarele 
1.Proiect de hotarare  alegerea presedintelui de 
sedinta pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 
2021. 
 

Din randul consilierilor este propus pentru a fi presedintele 
de sedinta pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021 
domnul Petre Manea, fiind votat in unanimitate. 

2.Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de 
specialitate de la nivelul Consiliului Local al comunei 
Movila Banului. 

Domnul Petre Manea, presedinte al sedintei propune 
supunerea la vot a presedintelui, secretarului si membrilor 
fiecarei comisii de specialitate de la nivelul Consiliului Local 
Movila Banului, Buzau. 

Comisia pentru programe de dezvoltare 
economico-sociale, buget, finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia mediului si comert. 

Se supune la vot alegerea presedintelui comisiei si 
este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”, domnul Enache 
Voicu. 



Se supune la vot alegerea secretarului comisiei si 
este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”  domnul Dumitru 
Paul. 

Se supune la vot alegerea primului membru al  
comisiei si este aleasă cu un număr de 11 voturi “pentru” 
doamna Bolocan Nicoleta. 

Se supune la vot alegerea membrului al doilea al 
comisiei si este aleasa cu un numar de 11 voturi “pentru”  
doamna Gheorghe Alina Florentina. 

 
Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura si 

culte, activitati sportive si de agreement. 
Se supune la vot alegerea presedintelui comisiei si 

este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”  domnul Lazar 
Dorin. 

Se supune la vot alegerea secretarului comisiei si 
este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”  domnul 
Alexandrescu Aurel. 

Se supune la vot alegerea primului membru al  
comisiei si este ales cu un număr de 11 voturi “pentru” 
domnul Mihai Gheorghe. 

Se supune la vot alegerea membrului al doilea al 
comisiei si este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”  
domnul Tanase Cosmin. 

 
Comisia pentru administratie publica locala, 

juridica, respectarea drepturilor si libertatilor 
cetatenilor , apararea ordinii si linistii publice, munca 
si protectie sociala, protectie copii, sanatate 

Se supune la vot alegerea presedintelui comisiei si 
este aleasa cu un numar de 9 voturi “pentru”, 2 voturi 
impotriva(Lazar Dorin si Mihai Gheorghe)  doamna Frone 
Florica. 

 
Se supune la vot alegerea secretarului comisiei si 

este aleasa cu un numar de 11 voturi “pentru”  doamna 
Gheorghe Alina Florentina. 

Se supune la vot alegerea primului membru al  
comisiei si este ales cu un număr de 11 voturi “pentru” 
domnul Gavrila Camelian Narcis. 

 



Se supune la vot alegerea membrului al doilea al 
comisiei si este ales cu un numar de 11 voturi “pentru”  
domnul Petre Manea. 
3.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

Presedintele sedintei extraordinare din data de 
16.11.2020, Domnul Petre Manea, propune modul de vot 
privind alegerea viceprimarului iar consilierul local, domnul 
Enache Voicu  propune pe domnul Dumitru Paul si consilierul 
local domnul Lazar Dorin propune pe domnul Petre Manea 
pentru a fi alesi in functia de viceprimar al comunei Movila 
Banului. 

Urmare a votului liber exprimar, secret, cu mentiunile 
din partea domnului secretar general privind modul de votare 
si anume ca din cele doua variante se va taia cu o line 
verticala varianta care nu se doreste a fi aleasa in respectiva 
functie. 

 In urma numaratorii voturilor, domnul Dumitru Paul a 
avut un numar de 8 voturi iar domnul domnul Petre Manea 
avand un numar de  3 voturi. 
 Asadar domnul Dumitru Paul este ales in functia de 
viceprimar al comunei Movila Banului, judetul Buzau, pentru 
care se adopta Hotararea Consiliului Local Movila Banului 
nr.41/16.11.2020 
Ordinea de zi fiind epuizata, lucrarile sedintei au luat sfarsit. 

 
 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 

2(doua)exemplare, spre cele legale. 
 
 

Contrasemneaza, 
Presedinte de sedinta,                          Secretar general, 
Petre Manea                                Ionita Alexandru Florin 
 


