
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  19.02.2020, orele 10.00 cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.15/13.02.2020 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 
dumneavoastra cele 2 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 bugetului local pentru 
anul 2020 si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de 
achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

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

inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local 

pentru anul 2020 si a listei de investitii de la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive 
si ii da cuvantul domnului contabil Negoita Marian pentru a 



prezenta bugetul pe capitole si a listei de investitii de la nivelul 
comunei pentru anul 2020, cu mentiunea de a se aproba in forma 
prezentata. 

Domnul Stefanescu Nicolae considera oportuna alocarea unei 
sume de bani pentru asigurare racordarii la current electric la 
statia de epurare si alocarea unei sume de bani pentru montarea 
de camera de supraveghere in satele Movila Banului, Cioranca si 
Limpezis. 

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 Planului anual de 
achizitii publice pentru anul 2020 de la nivelul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul domnului Ionita Alexandru Florin sa prezinte  situatia 
privind aprobarea planului annual de achizitii publice pentru anul 
2020. 

Domnul Ionita Alexandru Florin explica necesitatea aprobarii 
acestui plan si evidentiaza cateva din principalele investitii de la 
nivelul comunei. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 8 
voturi. 

Doamna Trifan Daniela, presedinte al sedintei, propune 
inceperea discutarii proiectelor suplimentare de pe 
ordinea de zi. 

1. Hotarare privind revocarea hotararii Consiliului Local Movila 
Banului nr.83/29.11.2019 privind atestarea la domeniul privat al 
comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in 
suprafata de 7896 mp situat in extravilanul comunei Movila 
Banului, tarlaua 1. 
 



Domnul Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului secretar general Ionita Alexandru Florin. 
Urmare a adresei Institutiei Prefectului nr.1983/11.02.2020, 
domnul secretar general precizeaza ca s-a cerut revocarea 
prezentel hotarari deoarece procedura privind atestarea la 
domeniul privat nu este corecta si se recomanda atestarea la 
domeniul public conform OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 
Fata de cele precizate mai sus, toti consilierii sunt de acord, 
proiectul de hotarare este supus votului si aprobat cu un numar de 
8 voturi pentru. 
 
2. Hotarare privind revocarea hotararii Consiliului Local Movila 
Banului nr.84/29.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgenta 
in vederea refacerii acoperisului unei locuinte din satul Movila 
Banului judetul Buzau. 
Domnul Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului secretar general Ionita Alexandru Florin. 
Urmare a adresei Institutiei Prefectului nr.1983/11.02.2020, 
domnul secretar general precizeaza ca s-a cerut revocarea 
prezentel hotarari deoarece primarii pot acorda ajutoare de 
urgenta prin emiterea unei dispozitii ca urmare a sumelor stabilite 
prin hotarare de consiliu local. 
Fata de cele precizate mai sus, toti consilierii sunt de acord, 
proiectul de hotarare este supus votului si aprobat cu un numar de 
8 voturi pentru. 
 

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 
 


