
 

PROIECT DE HOTARARE 
privind aprobarea notei conceptuale „intretinere si asigurare 

functionalitate strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si 
Cioranca”. 

 
 

Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, avand in 
vedere: 

 
- Referatul de aprobare al domnului primar Moise Dorin Romica, 

inregistrat sub numarul 1094/28.02.2020 
- Raportul compartimentului contabilitate, impozite si taxe si 

achizitii publice inregistrat sub numarul  1095/28.02.2020 
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-

sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat 
al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului si comert inregistrat sub numarul 1096/28.02.2020 

- Prevederile H.G. nr.907/29.11.2016 actualizata, privind etapele 
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 

- Prevederile art.291alin(2) lit.(b) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Nota conceptuala privind „intretinere si asigurare functionalitate 
strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis si Cioranca” 
inregistrata sub numarul 999/26.02.2020 

- Prevederile art.44 alin(1) din legea nr.273/29.06.2006 cu privire 
la finantele publice locale; 

- Prevederile art 129 alin(1), alin(2) lit.b si (c) alin.4 lit.(d) si 
alin.(6) lit.(c) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
În temeiul art.139 alin.1 și  art.197 alin.1,2 și 4 din Legea nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba nota conceptuala  pentru obiectivul „intretinere si 
asigurare functionalitate strazi intravilan, satele Movila Banului, Limpezis 
si Cioranca”, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 



Art.2 Primarul comunei Movila Banului, domnul Moise Dorin Romica va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, dispunand toate 
masurile prevazute de lege. 

Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica 
prezenta catre Institutia Prefectului – judetul Buzau, tuturor persoanelor 
si institutiile interesate si o va public ape pagina de internet 
www.comunamovilabanului.ro 

Movila Banului, 28.02.2020 
Nr.16                                                   

 
 
 

Initiator,                                                                     Avizat spre legalitate, 
Primar,                                                                            Secretar general, 
Moise Dorin Romica                                              Ionita Alexandru Florin 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


