
PROCES-VERBAL 

  
 Incheiat astazi 25.10.2021 orele 10.00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.235/19.10.2021 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 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 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 ordinare din luna septembrie. Acesta a fost votat in unanimitate. 
 Supun votului dumneavoastra proiectul de pe  ordinea de zi , care a 

fost completata cu inca 3 proiecte de hotarare suplimentare, acesta fiind 
votat in unanimitate 

 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 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale,  precum şi a taxelor speciale,  prin indexarea acestora cu rata inflatiei 
de 2,63% pentru anul 2022 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada noiembrie-decembrie 2021 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Movila 
Banului. Satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” in vederea includerii si 

finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny" 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii „Extindere si modernizare sistem de alimentare cu apa, extindere 

sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele Cioranca Si Limpezis” 
in vederea includerii si finantarii investitiei prin Programul National de 



Investiții ”Anghel Saligny" 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 
nr.26/27.05.2021 privind aprobarea semnarii unui act adtional la Contractul 

de asiciere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si 
usufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pasunie aflate in proprietatea 

privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii 
juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei 

Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 2022. 
 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 
trimestrul IV si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, 

judetul Buzau.  
8. Diverse.  

Proiectul ordinii de zi suplimentar: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri agricole in 

comuna Movila Banului judetul Buzau. 
2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri 

agricole in comuna Movila Banului judetul Buzau 
3.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului 

local al comunei Movila Banului  pentru a face parte din Comisia de evaluare 
a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director 

al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului Buzau. 
 

Doamna Frone Florica, presedinte al sedintei propune 

inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  
precum şi a taxelor speciale,  prin indexarea acestora cu rata inflatiei de 
2,63% pentru anul 2022 la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 
 

 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar 
domnul contabil Negoita Marian face mentiuni referitoare la aprobarea 

taxelor si impozitelor pentru anul 2022. 
 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 

pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

2.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada noiembrie-decembrie 2021. 

 
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

din randul consilierilor este propus domnul Dumitru Paul si votat in 
unanimitate. 

 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 



cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare drumuri comunale si satesti in Comuna Movila 
Banului. Satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” in vederea includerii si 

finantarii investitiei prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny"
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar 

domnul consilier Tanase Cosmin considera o initiativa foarte buna si 
precizeaza ca se doreste depunerea cat mai multor proiecte pe acest 

program. 
 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 

pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 
 4.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici, cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 
obiectivul de investiţii „Extindere si modernizare sistem de alimentare cu 

apa, extindere sistem de canalizare in Comuna Movila Banului, Satele 

Cioranca Si Limpezis” in vederea includerii si finantarii investitiei prin 
Programul National de Investiții ”Anghel Saligny". 

 
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare. 

 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 

sedinta. 
 5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL 

nr.26/27.05.2021 privind aprobarea semnarii unui act adtional la Contractul 
de asiciere in participatie si constituire a drepturilor de uz, superficie si 

usufruct, pentru realizarea unui parc eolian pe pasunie aflate in proprietatea 
privata a comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

  
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar 

domnul secretar general Ionita Alexandru mentioneaza ca, urmare a adresei 

Institutiei Prefectului judetul Buzau, trebuie adoptata aceasta hotarare. 
 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 

pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii 
juridice de asistenta si reprezentare pentru apararea intereselor comunei 

Movila Banului, judetul Buzau pentru anul 2022. 
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare. 

 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 

sedinta. 
 7.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

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 mentiuni referitoare la sumele ce 



prevazute in aceasta rectificare. 

 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 

sedinta. 
 

 Proiectul ordinii de zi suplimentar: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizati ai obiectivului de investitii Modernizare drumuri agricole in 
comuna Movila Banului judetul Buzau. 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare. 
 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 

pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

2.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului Modernizare drumuri 
agricole in comuna Movila Banului judetul Buzau 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare. 

 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 
pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 

sedinta. 
 

3.Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al consiliului 
local al comunei Movila Banului  pentru a face parte din Comisia de evaluare 

a probei interviu din cadrul concursului pentru ocuparea functiei de director 
al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului Buzau. 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare. 
 Supus votului, acest proiect este adoptat cu un numar de 11 voturi 

pentru, 0 abtineri si 0 impotriva din totalul de 11 consilieri prezenti la 
sedinta. 

 Ordinea de zi fiind epuizata, domnul presedinte al sedintei declara 
lucrarile sedintei incheiate. 

 

 Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 exemplare. 
 

 
Presedinte de sedinta,                                              Secretar general, 

Frone Florica                                                  Ionita Alexandru Florin 
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