
 
 

PROCES-VERBAL 
Incheiat astazi  30.04.2020, orele 13.00 cu ocazia sedintei 

ordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 

Luand in considerare prevederile Decretului 
nr.240/14.04.2020 si ale Decretului nr.195/16.03.2020 privind 
instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, potrivit carora 
pe durata starii de urgenta autoritatile publice vor lua masuri 
pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil 
contactul direct intre persoane, proiectele de hotarare au fost 
adoptate prin transmiterea la sediul Primariei comunei Movila 
Banului, judetul Buzau, a buletinelor de vot. 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.50/21.04.2020 a 
primarului comunei Movila Banului a fost convocata sedinta 
ordinara a Consiliului Local al comunei Movila Banului. 
        La lucrarile sedintei ordinare au transmis buletinele de vot 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 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 din luna martie. Acesta a fost votat in 
unanimitate. 
Supun votului dumneavoastra cele 5 puncte de pe ordinea de zi , 
care a fost completata cu inca - 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 alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada aprilie-iunie 2020 



2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului 
Local Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind atestarea 
domeniului privat al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni si 
lucrari de interes local pentru repartizarea orelor pentru 
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit 
minim garantat, pentru anul 2020. 

4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru 
anul 2020, trimestrul II la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijloace 
fixe si a unor bunuri de natura obiectelor de inventar de la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

6. Diverse. 
Domnul Georgescu Calin Ion, presedinte al sedintei, propune 

inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta pentru perioada aprilie-iunie 2020 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat unanimitate prin 
trasmiterea buletinelor de vot. 

2.Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii 
Consiliului Local Movila Banului nr.82/29.11.2019 privind 
atestarea domeniului privat al comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat unanimitate prin 
trasmiterea buletinelor de vot. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni 
si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor pentru 
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit 
minim garantat, pentru anul 2020. 
 



Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat unanimitate prin 
trasmiterea buletinelor de vot. 

4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 
pentru anul 2020, trimestrul II la nivelul comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 
 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat unanimitate prin 
trasmiterea buletinelor de vot. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor 
mijloace fixe si a unor bunuri de natura obiectelor de 
inventar de la nivelul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 
Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare 
este supus votului domnilor consilieri si adoptat unanimitate prin 
trasmiterea buletinelor de vot. 

 
Ordinea de zi fiind epuizata, lucrarile sedintei au luat sfarsit. 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal in 
2(doua)exemplare, spre cele legale. 
 

 
Contrasemneaza, 

Presedinte de sedinta,                                 Secretar general, 
Georgescu Calin Ion                          Ionita Alexandru Florin 
 
 
 


