
JUDETUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi  28.06.2019, orele 10.00 cu ocazia sedintei ordinare a 
Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr 123/21.06.2019  a primarului 
comunei Movila Banului a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului Local 
al comunei Movila Banului. 
        La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 10 consilieri locali , din 
totalul celor 11 consilieri din componenta Consiliului local Movila Banului, 
judetul Buzau. 
        A absentat nemotivat doamna consilier Lazar Liliana -_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 7 
puncte de pe ordinea de zi , care a fost completata cu inca 2 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 
comunei, prin instiintari catre consilierii locali si va cuprinde urmatoarele : 
1.Proiect de hotarare  privind  alocarea de fonduri parohiilor de pe raza 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
2.Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru asociatia 
sportive  “Vointa Limpezis”  de pe raza UAT  Movila Banului în anul 2019. 
3.Proiect de hotarare  privind modificarea organigramei, statului de functii si a 
numarului de functii publice si contractuale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Movila Banului. 
4.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila 
Banului, judetul Buzau 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice 
care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, judetul Buzau, 
aferenta perioadei decembrie 2018-mai 2019 
6.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Oprea Ionel. 
7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 
iulie-septembrie 2019 
8.Diverse 
    



Domnul Consilier Dumitru Paul, presedinte al sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare  privind  alocarea de fonduri parohiilor de pe raza 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive. 
Domnul consilier Petre Manea considera necesara aceasta alocare de fonduri. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 10 voturi. 

2.Proiect de hotarare privind acordarea de sprijin financiar pentru 
asociatia sportive  “Vointa Limpezis”  de pe raza UAT  Movila Banului în 
anul 2019. 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da cuvantul 
domnului contabil Negoita Marian sa prezinte sumele disponibile pentru acest 
proiect. 
  
Proiectul e hotarare este supus votului domnilor consilier si adoptat cu un 
numar de 10 voturi. 
 
3.Proiect de hotarare  privind modificarea organigramei, statului de 
functii si a numarului de functii publice si contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Movila Banului. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da cuvantul 
domnului secretar Ionita Alexandru Florin sa prezinte modificarile ce apar in 
organigrama si statulul de functii si necesitatea adoptarii acestui proiect de 
hotarare. 
Proiectul este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 10 
voturi. 
 
4.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile 
contractuale din aparatul de specialitate al primarului comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 
 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 10 voturi. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor 
didactice care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Movila Banului, 
judetul Buzau, aferenta perioadei decembrie 2018-mai 2019. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da cuvantul 
domnului contabil Negoita Marian sa prezinte sumele totale ce vor fi 



decontate pentru cadrele didactice care isi desfasoara activitatea pe raza 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
Proiectul este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu un numar de 10 
voturi. 
 
6.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Oprea Ionel. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive la acest proiect 
de hotarare. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 10 voturi. 

7.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada iulie-septembrie 2019 
 
 Domnul Georgescu Calin Ion  propune ca presedintele de sedinta pentru 
perioada iulie-septembrie 2019  pe domnul consilier Petre Manea. Ceilalti 
consilieri locali sunt de acord cu propunerea facuta de catre domnul 
Georgescu Calin Ion. 
 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 10 voturi. 

Domnul Consilier Dumitru Paul, presedinte al sedintei, propune inceperea 
discutarii proiectelor suplimentare de pe ordinea de zi: 
 
Proiect de hotarare privind incetare mandatului de consilier local al doamnei 
Lazar Liliana si vacantarea mandatului de consilier. 
Domnul consilier Petre Manea considera necesara acest proiect de hotarare dat 
fiind faptul ca doamna consilier Lazar Liliana a lipsit nemotivat la 3 sedinte 
consecutive. 

Proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un 
numar de 10 voturi. 

Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei 
Gheorghe Alina Florentina. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 10 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 Stefanescu Nicolae intreaba despre proiectul de 
Modernizare drumuri comunale. 

La acest proiect am ajuns la stadiul de obtinere finantare. Am obtinut toate 
avizele si autorizatia de construire si acum asteptam finantarea. 

 La Caminul Cultural Limpezis se desfasoara lucrari la acoperis si speram ca 
pana la finalul lunii octombrie sa reusim finalizarea  acestui proiect. 

 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in2(doua)exemplare, 
spre cele legale.   
 
 
Presedinte sedinta,                                                                        Secretar 
  
 
 


