
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  9.03.2020, orele 13.00 cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.28/28.02.2020 a 
primarului comunei Movila Banului a fost convocata sedinta 
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 Prmar 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 februarie. Acesta a fost votat in 
unanimitate. 
Supun votului dumneavoastra cele 4 puncte de pe ordinea de zi , 
care a fost completata cu inca - proiecte de hotarare suplimentare. 
          Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare 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 privind aprobarea documentatiei tehnice 
privind “Intretinere si asigurare functionalitate teren baza 
sport Movila Banului, judetul Buzau”. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice 
privind”Amenajare parcare in zona sala de sport Limpezis” 
comuna Movila Banului, judetul Buzau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea notei 
conceptuale”Intretinere si asigurare functionalitate strazi 
intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” 

4. Proiect de hotarare privind completarea HCL 
nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile pentru 



interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

5. Diverse 
Doamna Trifan Daniela, presedinte al sedintei, propune 

inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 
tehnice privind “Intretinere si asigurare functionalitate 
teren baza sport Movila Banului, judetul Buzau”. 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive 
si ii da cuvantul domnului viceprimar Georgescu Calin Ion pentru a 
prezenta necesitatea aprobarii unui astfel de proiect cu mentiunea 
ca baza sportiva de la Movila Banului trebuie finalizata. 

Proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilier si este 
adoptat cu un numar de 8 voturi “pentru”. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei 
tehnice privind”Amenajare parcare in zona sala de sport 
Limpezis” comuna Movila Banului, judetul Buzau. 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul domnului viceprimar Georgescu Calin Ion pentru a 
prezenta necesitatea aprobarii unui astfel de proiect cu mentiunea 
ca dupa finalizarea obiectivului teren de sport acoperit temporar, 
se impune realizarea unei parcari in zona acestuia. 

Domnul consilier Stefanescu Nicolae precizeaza ca atat in zona 
terenului de sport dar si a Caminului Cultural Limpezis chiar exista 
necesitatea realizarii unei parcari. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 8 
voturi “pentru”. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea notei 
conceptuale”Intretinere si asigurare functionalitate strazi 
intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul domnului viceprimar Georgescu Calin Ion pentru a 
prezenta necesitatea aprobarii unui astfel de proiect cu mentiunea 
ca dupa perioada de iarna dar si in urma lucrarilor la reteaua de 



canalizare, drumurile de la nivelul comunei au suferit avarii grave 
si se impune pietruirea acestora. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 8 
voturi “pentru”. 

4.Proiect de hotarare privind completarea HCL 
nr.80/29.11.2019 privind constituirea echipei mobile 
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta 
domestica la nivelul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul domnului secretar general Ionita Alexandru Florin sa 
prezinte necesitatea completarii acestei hotarari. Acesta precizeaza 
ca dintr-o eroare materiala nu s-a aprobat si spatiul unde aceste 
persoane vor fi cazate. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 8 
voturi “pentru”. 

5.Diverse 
Domnul primar Moise Dorin Romica afirma ca intentioneaza sa 
initieze un proiect de hotarare privind aprobarea unei sume din 
bugetul local pentru inaugurarea Caminului Cultural de la Limpezis 
ce urmeaza a fi receptionat. Domnul Dumitru Paul considera 
oportun acest proiect si argumenteaza ca este un obiectiv frumos 
realizat si merita sa se faca o inaugurare pe masura. 
 
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, 
Trifan Daniela                                     Ionita Alexandru Florin 
 
 


