
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  24.07.2020, orele 10.00 cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau; 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia 
nr.104/16.07.2020 a primarului comunei Movila Banului a fost 
convocata sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei 
Movila Banului. 

Luand in considerare prevederile Ordinului comun al 
Ministerului Sanatatii si al Ministerului Afacerilor Internet 
nr.874/22.05.2020 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 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 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 mai. Acesta a fost votat in 
unanimitate. 

Supun votului dumneavoastra  cele 5 proiecte 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 hotărâre privind acordul în vederea 
instalării unor amenajări provizorii în scopul 
distribuirii de materiale de propaganda electorală în 
perioada campaniei electorale; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local al comunei Movila Banului, județul Buzău 
pentru trimestrul III al anului 2020; 

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 
Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară 
la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și 
aprobarea Planului anual privind asistența medicală 
comunitară pentru anul 2020 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru 
proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și 
amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru 
copii in satul Movila Banului, comuna Movila 
Banului, județul Buzău.”; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitătii 
scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și 
Mijloci-S.A., plata comisionului de garantare și 
valoarea proiectului integrat finanțat prin 
submăsura 7.2 al comunei Movila Banului, 
intitulat”Amenajarea unui parc comunal și 
amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru 
copii in satul Movila Banului, comuna Movila 
Banului, județul Buzău.” 

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

1.  Proiect de hotărâre privind acordul în vederea 
instalării unor amenajări provizorii în scopul 
distribuirii de materiale de propaganda electorală în 
perioada campaniei electorale; 

 



Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 
aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

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

 
     2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
local al comunei Movila Banului, județul Buzău pentru 
trimestrul III al anului 2020; 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 
aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari, pentru achizitia a 10 lampi stradale in satul Cioranca 
si acordarea sumei de 5000 lei Bisericii din satul Cioranca. 

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

3.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea 
Regulamentului de organizare si functionare a 
Compartimentului de Asistență Medicală Comunitară la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau și 
aprobarea Planului anual privind asistența medicală 
comunitară pentru anul 2020 

 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 

aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

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

4.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 
tehnico-economici si a devizului general pentru 
proiectul:”Amenajarea unui parc comunal și 
amenajarea și dotarea unui spațiu de joacă pentru 
copii in satul Movila Banului, comuna Movila Banului, 
județul Buzău.”; 



Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 
aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

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

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitătii 
scrisorii de garanție din partea Fondului Național de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și 
Mijloci-S.A., plata comisionului de garantare și 
valoarea proiectului integrat finanțat prin submăsura 
7.2 al comunei Movila Banului, intitulat”Amenajarea 
unui parc comunal și amenajarea și dotarea unui 
spațiu de joacă pentru copii in satul Movila Banului, 
comuna Movila Banului, județul Buzău.” 
 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de 

aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

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

 
6.Diverse 

Domnul primar precizeaza stadiul celor doua proiecte 
finantate prin GAL Buzau–Prahova si anume Modernizarea 
sistemului de iluminat si Amenajarea parcului din comuna 
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, 
Trifan Daniela                                 Ionita Alexandru Florin 
 


