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Incheiat astazi  25.07.2019, orele 10.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr 143/19.07.2019  a 
primarului comunei Movila Banului a fost convocata sedinta ordinara a 
Consiliului Local al comunei Movila Banului. 
        La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 11 consilieri locali , 
din totalul celor 11 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 Ionita Alexandru 
Florin, secretarul comunei Movila Banului, judetul Buzau.  
  Buna ziua  si bine ne-am reintalnit. Supun votului dumneavoastra 
cele 3 puncte de pe ordinea de zi , care a fost completata cu inca 1 proiect 
de hotarare suplimentar. 
          Proiectul ordinii de zi al sedintei ordinare a fost adus la cunostinta 
publica in termen legal de catre domnul Ionita Alexandru Florin , 
secretarul comunei, prin instiintari catre consilierii locali si va cuprinde 
urmatoarele : 
1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru personalul 
contractual de la nivelul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul 
Buzau. 
2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local al 
comunei Movila Banului  nr.37/23.05.2019 
3. Proiect de hotarare privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei 
Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate. 
4.Diverse 
 
Domnul Consilier Petre Manea, presedinte al sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
 



1.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru personalul 
contractual de la nivelul Serviciului Salubrizare Movila Banului, 
judetul Buzau. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului secretar Ionita Alexandru Florin sa prezinte situatia 
privind stabilirea salariilor pentru personalul contractual de la nivelul 
Serviciului Salubrizare Movila Banului. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 11 voturi. 

2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local 
al comunei Movila Banului  nr.37/23.05.2019 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului secretar Ionita Alexandru Florin sa prezinte motivele 
revocarii HCL nr.37/23.05.2019. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 11 voturi. 

3. Proiect de hotarare privind scaderea din evidentele fiscale ale 
comunei Movila Banului, a amenzilor persoanelor fizice decedate. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 11 voturi. 

 
Domnul Consilier Petre Manea, presedinte al sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor suplimentare de pe ordinea de zi. 
 
Proiect de hotarare privind modificarea unei hotarari a consiliului local al 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 
cuvantul domnului secretar Ionita Alexandru Florin sa prezinte motivele 
modificarii acestei hotarari. 
La art.1 al acestui proiect de hotarare se va adauga, pe langa coletarea 
deseurilor si transportul acestora. 



Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 11 voturi. 

La diverse domnul primar prezinta cateva aspecte legate de  proiectele ce 
se deruleaza si ce se vor derula la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

Domnul consilier Stefaneascu Nicolae intreaba despre situatia proiectului 
privind Realizare retea de canalizare si statie de epurare in comuna 
Movila Banului, judetul Buzau. 

La acest proiect lucrarile merg foarte bine, suntem undeva la 35 %  stadiu 
de realizare al proiectului. 

Domnul consilier Enache Voicu ia cuvantul si apreciaza ca si proiectul 
privind Modernizarea Caminului Cultural Limpezis merge foarte bine. 

La terenul de sport acoperit din satul Limpezis am finalizat constructia 
metalica si urmeaza sa il acoperim cu prelata. 

 
 
Presedinte de sedinta,                                                                 Secretar, 


