
PROCES-VERBAL 

  
 Incheiat astazi 27.09.2021 orele 10.00 cu ocazia sedintei 

extraordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau; 
 Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.215/21.09.2021 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 iulie. Acesta a fost votat in unanimitate. 
 Supun votului dumneavoastra proiectul de pe  ordinea de zi , care a 

fost completata cu inca 1 proiect de hotarare suplimentare, acesta fiind votat 
in unanimitate, si scos de pe lista 1 proiect de hotarare, cu vot 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 aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 
privind aprobarea organigramei,  statului de funcții din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul 
Buzău 

2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului 
Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu 

clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022. 
3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la 

nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau.  

5.Diverse. 

 Doamna Frone Florica, presedinte al sedintei propune inceperea 



discutarii proiectelor de pe ordinea de zi: 

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 
privind aprobarea organigramei,  statului de funcții din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul 
Buzău 
 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar 

domnul Dumitru  Paul, viceprimarul comunei face mentiuni referitoare la 
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. 
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului 
Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu 
clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022. 

 

 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si in 
urma propunerii domnului consilier Petre Manea sunt votati in unanimitate 

domnii consilieri Dumitru Paul si Gheorghe Alina Florentina. 
 

 3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de 
la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si in 
urma discutiilor s-a votat in unanimitate alocarea sumei de 77.000 lei catre 

Parohia Limpezis. 
 4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 

trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

 Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar 
domnul Negoita Marian face precizari referitoare la aceasta rectificare de 

buget. 

 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 

 


	1.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 privind aprobarea organigramei,  statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău
	2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022.
	3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
	4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
	5.Diverse.
	Doamna Frone Florica, presedinte al sedintei propune inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi:
	1.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării HCL nr.27/24.06.2021 privind aprobarea organigramei,  statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului de la nivelul Comunei Movila Banului, Județul Buzău
	2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Movila Banului in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Movila Banului, judetul Buzau in anul școlar 2021-2022.
	Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si in urma propunerii domnului consilier Petre Manea sunt votati in unanimitate domnii consilieri Dumitru Paul si Gheorghe Alina Florentina.
	3.Proiect de hotarare privind alocarea de fonduri parohiei Limpezis, de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
	Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare si in urma discutiilor s-a votat in unanimitate alocarea sumei de 77.000 lei catre Parohia Limpezis.
	4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 trimestrul III si a listei de investitii de la nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau.
	Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul de aprobare iar domnul Negoita Marian face precizari referitoare la aceasta rectificare de buget.

