
JUDETUL BUZAU 
COMUNA MOVILA BANULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi  29.11.2019, orele 10.00 cu ocazia sedintei ordinare 
a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr 244/18.11.2019  a 
primarului comunei Movila Banului a fost convocata sedinta ordinara a 
Consiliului Local al comunei Movila Banului. 
        La lucrarile sedintei ordinare au fost prezenti 8 consilieri locali , din 
totalul celor 8 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 general al UAT 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 3 
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 general al UAT, prin instiintari catre consilierii locali si va 
cuprinde urmatoarele : 

1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local 
Movila Banului Nr.70/17.10.2019 privind modificarea inventarului 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Movila 
Banului, județul Buzău 

2. Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii consiliului Local 
Movila Banului nr.75/17.10.2019 privind atestarea domeniului 
privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare a 
Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului UAT 
Movila Banului sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” aprobarea 
Strategiei de tarifare. 



4. Proiect de hotarare  privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, 
precum si a taxelor special pentru anul 2020 la nivelul comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

5. Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei unitatilor 
de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-2021 
aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 

7. Proiect de hotarare privind atestarea domeniului privat al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau. 

8. Diverse 
 

Doamna Gheorghe Alina Florentina, presedinte al sedintei, propune 
inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
 

1. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului 
Local Movila Banului Nr.70/17.10.2019 privind modificarea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al 
comunei Movila Banului, județul Buzău 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul domnului secretar Ionita Alexandru Florin sa prezinte motivele 
revocarii  HCL nr.70/17.10.2019 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

2.Proiect de hotarare privind  revocarea Hotararii consiliului 
Local Movila Banului nr.75/17.10.2019 privind atestarea 
domeniului privat 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 
revocarii HCL nr.75/17.10.2019. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este 
supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de tarifare a 
Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului 
UAT Movila Banului sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala 



a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” 
aprobarea Strategiei de tarifare. 

 
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 8 voturi. 

4.Proiect de hotarare  privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale, precum si a taxelor special pentru anul 2020 la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul domnului Negoita Marian, refernt in cadrul compartimentului 
contabilitate, impozite si taxe si achizitii publice. Nemaifiind exprimate 
alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

 
5.Proiect de hotarare privind constituirea echipei mobile pentru 
interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul doamnei Corbu Marilena referent in cadrul compartimentului 
asistenta sociala si autoritate tutelara sa prezinte situatia privind 
necesitatea constituirii echipei mobile. Nemaifiind exprimate alte puncte 
de vedere , proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilieri si 
adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea reorganizarii retelei 
unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2020-
2021 aprobata de O.M.E.N. la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul domnului Ionita Alexandru Florin secretar general al UAT 
Movila Banului sa prezinte situatia privind necesitatea aprobarii retelei 
scolare de la nivelul Comunei Movila Banului. Nemaifiind exprimate alte 
puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 



7.Proiect de hotarare privind atestarea domeniului privat al 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul doamnei Iosiv Mirela referent in cadrul compartimentului 
agricol, cadastru si urbanism sa prezinte situatia din zona CAP Movila 
Banului si Limpezis. Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , 
proiectul de hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  
un numar de 8 voturi. 
 

Doamna Gheorghe Alina Florentina, presedinte al sedintei, 
propune inceperea discutarii proiectelor suplimentare de pe ordinea 
de zi. 
 
1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 
comunei Movila Banului, judetul Buzau a unui drum vicinal in suprafata 
de 7896 mp, situat in extravilanul comunei Movila Banului, Tarlaua 1. 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul doamnei Iosiv Mirela referent in cadrul compartimentului 
agricol, cadastru si urbanism sa prezinte necesitatea atestarii acelui drum 
pentru accesul proprietarilor din tarlaua 1. Nemaifiind exprimate alte 
puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 
 

2. Proiect de hotarare privind acordarea  unui ajutor de urgenta  in 
vederea refacerii acoperisului unei locuinte  din satul Movila 
Banului, comuna Movila Banului, judetul Buzau, distrus in 
incendiu. 

 
Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii da 

cuvantul doamnei Corbu Marilena referent in cadrul compartimentului 
asistenta sociala si autoritate tutelara sa prezinte situatia privind 
necesitatea acordarii prezentului ajutor ce reiese din ancheta sociala 
desfasurata la domiciliul domnului Ursea Marinica. Nemaifiind exprimate 
alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

 



3.Proiect de hotarare privind aprobarea  modificarii  HCL nr.63/2019 
privind modificarea organigramei,  statului de funcții si a numărului de 
funcții publice si contractuale, din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului Comunei Movila Banului, Județul Buzău. 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul domnului Ionita Alexandru Florin secretar general al UAT 
Movila Banului sa prezinte situatia privind necesitatea modificarii HCL 
nr.63/2019. Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 
8 voturi. 
 
 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 
2(doua)exemplare, spre cele legale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta,                                                    Secretar general, 
Gheorghe Alina Florentina                               Ionita Alexandru Florin 


