
	

PROIECT DE HOTARARE Nr.20 
privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii: 
“Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, comuna Movila 

Banului, judetul Buzau” 
 

Consiliul local al comunei Movila Banului, judetul Buzau, intrunit in 
sedinta ordinara; 

Avand in vedere: 

-referatul de aprobare al domnului primar Moise Dorin Romica inregistrat sub 
numarul 2238/23.04.2021 
-referatul compartimentului de specialitate inregistrat sub numarul 
2239/23.04.2021 
-avizul 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 
2240/23.04.2021 
-nota conceptuala privind “Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, 
comuna Movila Banului, judetul Buzau” intocmita de catre SC INPROM GRUP SRL 
inregistrata sub numarul 2239/23.04.2021.  
-prevederile art.129 alin.(2) lit.b si lit.c coroborate cu cele ale alin.(4) lit.a si 
lit.d si alin.(7) lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-prevederile art.1 alin.(2) si art.5 alin.(1) din H.G. nr.907/2016 privind etapele 
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, modificata si 
completata de H.G nr.79/2017; 
 In temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1 Se aproba Nota conceptuala pentru obiectivul de investitii privind 
“Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, comuna Movila Banului, 
judetul Buzau”, intocmita de catre SC INPROM GRUP SRL, conform anexei nr.1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba demararea procedurii pentru obiectivul de investitii privind 
“Reparatie trotuar pietonal in Satul Movila Banului, comuna Movila Banului, 



judetul Buzau”, si cheltuielile estimate in valoare maxima de 144.440 lei fara 
TVA. 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 
domnul Moise Dorin Romica, primarul comunei Movila Banului, judetul Buzau, 
prin compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe,  
Art.4 Secretarul general al UAT Movila Banului va comunica prezenta catre 
Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor persoanelor si institutiilor 
interesate si o va publica pe pagina www.comunamovilabanului.ro. 

 
Movila Banului, 23.04.2021 
 
 
 
Initiator,                                                                 Avizat pentru legalitate, 
Primar,                                                            Secretar general al comunei, 
Moise Dorin Romica                                               Ionita Alexandru Florin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


