
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi  30.09.2020, orele 10.00 cu ocazia 
sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau; 

 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia 
nr.130/22.09.2020 a primarului comunei Movila Banului a 
fost convocata sedinta extraordinare 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 7 
consilieri locali , din totalul celor 8 consilieri din 
componenta Consiliului local Movila Banului, judetul 
Buzau. 
        A absentat nemotivat domnul/doamna consilier 
Georgescu Calin Ion -_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 septembrie. Acesta a 
fost votat in unanimitate. 



Supun votului dumneavoastra  proiectul de pe 
ordinea de zi , care a fost completat cu inca un proiect de 
hotarare suplimentara. 
          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 hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetatean de Onoare post mortem al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau,” domnului 
Turturica Ionel; 

2. Proiect de hotarare privind infiintarea 
„Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
Tip V2” pentru interventia in situatii de urgenta 
la nivelul comunei Movila Banului, judetul 
Buzau. 

3. Diverse 
Doamna Trifan Daniela, presedinte al sedintei, propune 
inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
„Cetatean de Onoare post mortem al comunei 
Movila Banului, judetul Buzau,” domnului 
Turturica Ionel; 
Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul 

de aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

Proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilier si este adoptat cu un numar de 7 voturi “pentru” 
si 0 voturi impotriva. 

 2. Proiect de hotarare privind infiintarea 
„Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
Tip V2” pentru interventia in situatii de urgenta la 
nivelul comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
 



Domnul primar Moise Dorin Romica prezinta referatul 
de aprobare si mentioneaza necestitatea aprobarii acestei 
hotarari. 

Proiectul de hotarare este supus votului domnilor 
consilier si este adoptat cu un numar de 7 voturi “pentru” 
si 0 voturi impotriva. 

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, 
Trifan Daniela                         Ionita Alexandru Florin 
 
 
 


