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PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi  21.12.2020, orele 10.00 cu ocazia 
sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau; 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia 
nr.222/15.12.2020 a primarului comunei Movila Banului a 
fost convocata sedinta ordinara 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. 
 Domnul Ionita Alexandru Florin, secretar general al 
comunei deschide sedinta si supune votului domnilor 
consilieri procesului verbal al sedintei din data de 25.11.2020 
si a procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 
16.11.2020,acestea fiind votate in unanimitate. 

Domnul Petre Manea, presedinte al sedintei, supun 
votului consilierilor proiectul de pe ordinea de zi , care a fost 
completata cu inca - proiecte de hotarare suplimentare, cu 
mentiunea domnului secretar general referitoare la proiectul 
de hotarare nr.49/3.12.2020 care nu a fost avizat de comisia 
pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget 
finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 
agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului si 
comert, pe motivul lipsei prevederilor bugetare la acest 



moment, drept pentru care acest proiect de hotarare este 
eliminat de pe proiectul ordinii de zi, acesta fiind votat in 
unanimitate. 
   La sedinta participa, fara drept de vot, domnul Primar 
Moise Dorin Romica, domnul Ionita Alexandru Florin, 
secretarul general al UAT Movila Banului, domna director al 
Scolii cu Clasele I-VIII Movila Banului Sacuiu Georgiana 
domnul administrator public al comunei Done Catalin si 
domnul contabil Negoita Marian. 
        A absentat nemotivat doamna consilier -_si motivat 
domnul consilier - 
          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 aporbarea reorganizarii 
retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru 
anul scolar 2021-2022 aprobata de O.M.E.N. la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

Domnul Primar Moise Dorin Romica justifica necestitatea 
aprobarii unui astfel de proiect. 

Doamna Sacuiu Georgiana mentioneaza ca la nivelul 
comunei Movila Banului numarul total al elevilor este usor in 
crestere, lucru imbucurator pentru comunitatea locala, drept 
pentru care propune mentinerea retelei scolare anterioare. 

Domnul presedinte al sedintei supune la vot proiectul de 
hotarare, acest fiind adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva. 
2.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a taxelor speciale, prin 
indexarea acestora cu rata inflatiei de 3,8% pentru 
anul 2021 la nivelul comunei Movila Banului,  judetul 
Buzau. 
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referantul de 
aprobare si mentioneaza ca impozitele si taxele locale se vor 



majora doar cu rata inflatiei de 3,8% conform legislatiei in 
vigoare. 
Domnul contabil Negoita Marian prezinta referatul de 
specialitate cu mentiunea majorarii impozitelor si taxelor cu 
rata inflatiei de 3,8%. 
Domnul presedinte al sedinte supune votului acest proiect de 
hotarare fiind adoptat cu un numar de 11 voturi pentru, 0 
impotriva si 0 abtineri. 
 
3.Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 8000 
lei necesara elevilor scolilor Movila Banului si Limpezis 
si prescolarilor din gradinitele de la nivelul comunei 
Movila Banului cu ocazia serbarii pomului de Craciun. 
 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul 
de aprobare si mentioneaza ca urmare a adresei Scolii Movila 
Banului vor fi achizitionare un numar de 230 de pachete 
pentru serbarea de Craciun, acestea fiind distribuite cu 
respectarea normelor de protectie. 

Domnul Presedinte al sedintei supune votului acest 
proiect de hotarare fiind adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva. 

 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici precum si a cheltuielilor aferente 
proiectului:”Achizitie de teblete scolare si alte 
echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice 
on-line in comuna Movila Banului, judetul Buzau”. 
Domnul presedinte al sedintei mentioneaza ca acest proiect 
de hotarare a fost eliminat de pe ordinea de zi deoarece nu a 
fost avizat de catre comisia de dezvoltare economico-sociala, 
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al 
comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si comert. 



5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului 
local pe anul 2020 trimestrul IV si a listei de investitii 
de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 
Domnul Primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 
aprobare iar domnul contabil Negoita Marian face referire la 
capitolele ce vor fi suplimentate respectiv diminuate la acest 
proiect de rectificare al bugetului conform referatului 
acestuia. 
Domnul presedinte al sedintei supune votului acest proiect de 
hotarare fiind adoptat cu 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 
impotriva. 
6.Diverse 
Domnii consilieri Gavrila Camelian Narcis si Mihai Gheorghe 
considera necesar ca pe viitor a se inchiria terenul de sport 
din satul Limpezis in vederea realizarii de venituri la bugetul 
institutiei. 
Domnul viceprimar Dumitru Paul solicita sfatul celorlalti 
consilieri referitor la distrbuirea pachetelor pentru copii, 
acestia optand pentru programarea pe clase a copiilor si 
distribuirea din locatiile parc Movila Banului si Camin Cultural 
Limpezis. 
Domnul consilier Mihai Gheorghe apreciaza necesara 
instalarea la toate intrarile respectiv iesirile a camerelor de 
supraveghere si instalarea de cosuri de gunoi la toate 
institutii publice de la nivelul comunei Movila Banului. 
 
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 

 


