
 
 

PROCES-VERBAL 
 

Incheiat astazi  31.01.2020, orele 10.00 cu ocazia sedintei 
ordinare a Consiliului local al comunei Movila Banului, judetul 
Buzau 
         Astazi, data de mai sus, prin dispozitia nr.5/16.01.2020 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 Prmar 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 
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 alegerea presedintelui de sedinta 
pentru perioada ianuarie-martie 2020. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie 
publica a pasunilor din proprietatea privata a comunei Movila 
Banului, judetul Buzau. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de 
actiune privind serviciile sociale de la nivelul comunei Movila 
Banului, judetul Buzau 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitie unui imobil si 
a terenului aferent situat in satul Movila Banului, Str. 
Nuferilor, nr.167, judetul Buzau. 



5. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta 
domnului Ungureanu Viorel. 

6. Diverse 
Doamna Trifan Daniela, presedinte al sedintei, propune 

inceperea discutarii proiectelor de pe ordinea de zi. 
 

1. PROIECT DE HOTARARE NR.1/2020 privind alegerea 
presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie – 
martie 2020 

 

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 aprobare inchirierii prin 
licitatie publica a pasunilor din proprietatea privata a 
comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul doamnei Iosiv Mirela sa prezinte  situatia de la nivelul 
comunei si necesitatea aprobarii unei HCL privind inchirierea. 
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 HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului 
anual de acțiune privind Serviciile Sociale la nivelul 
comunei Movila Banului pentru anul 2020 

 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive si ii 
da cuvantul doamne Corbu Marilena sa prezinte situatia privind 
plnul de servicii sociale de la nivelul comunei. 
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 aprobarea achizitiei 
unui imobil si a terenului aferent situate in satul Movila 
Banului, Str.Nuferilor, nr.167, judetul Buzau 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive  si 
ii da cuvantul domnului Negoita Marian, referent 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 acordarea unui ajutor 
de urgenta domnului Ungureanu Viorel. 
 

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 acestui ajutor. Nemaifiind 
exprimate alte puncte de vedere , proiectul de hotarare este supus 
votului domnilor consilieri si adoptat cu  un numar de 8 voturi. 

 
Doamna Trifan Daniela, presedinte al sedintei, propune 

inceperea discutarii proiectelor suplimentare de pe 
ordinea de zi. 
 
6. PROIECT DE HOTARARE privind semnarea sub formă 
autentică a Contractului de asociere în participație și 
constituire a drepturilor de uz, superficie și uzufruct,  
pentru realizarea unui parc eolian pe pășunile aflate în 
proprietatea privată a comunei Movila Banului, județul 
Buzău 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive 
iar doamna presedinte ii da cuvantul domnului viceprimar 
Georgescu Calin Ion sa prezinte facilitatile incheierii unui astfel de 
contract. 



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 aprobarea modificarii 
HCL nr.22/31.08.1999 Sectiunea I – Bunuri imobile, pozitia 
nr.1 privind insusirea inventarului bunurilor care fac parte din 
domeniului public al comunei Movila Banului, judetul Buzau. 
 

Domnul  Moise Dorin Romica  prezinta expunerea de motive iar 
doamna presedinta ii da cuvantul doamnei Iosiv Mirela referent in 
cadrul compartimentului agricol, cadastru si urbanism sa prezinte 
situatia privind necesitatea modivicarii inventarului bunurilor din 
domeniul public. 

 Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un 
numar de 8 voturi. 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scaderea din evidentele 
fiscale ale comunei Movila Banului, a amenzilor 
persoanelor fizice decedate. 

Domnul Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive si 
doamna presedinta ii da cuvantul doamnei Negoita Kati Gabriela 
referent cu atributii in compartimentul de impozite si taxe sa 
prezinte situatia si necesitatea aprobarii acestui proiect de 
hotarare. 

Nemaifiind exprimate alte puncte de vedere , proiectul de 
hotarare este supus votului domnilor consilieri si adoptat cu  un 
numar de 8 voturi. 
9. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii 
unui contract de inchiriere intre UAT Movila Banului si 
Serviciul Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau. 
 
Domnul Moise Dorin Romica prezinta expunerea de motive si 
doamna presedinta ii da cuvantul doamnei Mirea Gabriela sef 
serviciu la Serviciul Salubrizare Movila Banului sa prezinte situatia 
si necesitatea incheierii contractului de inchiriere. 



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. 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemneaza, 
Presedinte de sedinta,                                 Secretar general, 
Trifan Daniela                                     Ionita Alexandru Florin 
 


