
PROCES-VERBAL 

  
 Incheiat astazi 27.01.2022 orele 10.00 cu ocazia sedintei ordinare a 

Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.15/19.01.2022 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 decembrie. Acesta a fost votat in unanimitate. 
 Supun votului dumneavoastra proiectul de pe  ordinea de zi , care a 

fost completata cu inca - proiecte de hotarare suplimentare, si  - eliminate 
de pe ordinea de zi, 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 alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada ianuarie-martie 2022. 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023 aprobata de 
O.M.E.C. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 2022 

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului  de actiuni si lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2022. 
5. Proiect de hotarare privind transferul dreptului de administrare asupra 

unor imobile-drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ 
Teritoriale comuna Movila Banului in administrarea Statului Roman, 

reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, 

prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 



cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes 

national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”. 
6. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia 

din Asociatie. 
7. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei 

Ghergheasa in Asociatie. 
8. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei 

Mihailești in Asociatie. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului anului 

2021 pentru  acoperirea golului de casă in suma de 298 mii lei de la nivelul 
comunei Movila Banului, județul Buzău. 
10. Diverse. 

 

Domnul Dumitru Paul, presedinte al sedintei propune inceperea 

discutarii proiectelor de pe ordinea de zi: 

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada ianuarie-martie 2022. 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
Din randul consilierilor este propus domnul consilier local Mihai 

Gheorghe. 
 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 aprobarea reorganizarii retelei unitatilor de 
invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023 aprobata de 

O.M.E.C. la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 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 aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale la nivelul comunei Movila Banului pentru anul 2022 
 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 
necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

 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  Planului  de actiuni si lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de munca din 

familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2022. 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari, iar domnul viceprimar Dumitru Paul 
evidentiaza principalele activitati cuprinse in acest plan. 

 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 transferul dreptului de administrare asupra 

unor imobile-drumuri, din proprietatea publica a Unitatii Administrativ 
Teritoriale comuna Movila Banului in administrarea Statului Roman, 

reprezentat de Ministerul Transporturilor, infrastructurii si Comunicatiilor, 
prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., 

cuprinse in coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes 

national ”Autostrada Ploiesti-Buzau”. 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 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 acordarea unui mandat special reprezentantului 
in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 
2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din Asociatie. 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 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 acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa in Asociatie. 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 
necesitatea adoptarii acestei hotarari. 

 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. 
8.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

UAT in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Mihailești in Asociatie. 

 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 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. 



9.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizarii excedentului anului 2021 

pentru  acoperirea golului de casă in suma de 298 mii lei de la nivelul 
comunei Movila Banului, județul Buzău. 
 

Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si 

necesitatea adoptarii acestei hotarari. 
 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, 

Dumitru Paul                                                  Ionita Alexandru Florin 
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