
 
PROIECT DE HOTARARE NR.31 

privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea postului de Sef 
serviciu in cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau, 

serviciu public cu personalitate juridica 
 
Consiliul Local al comunei Movila Banului, judetul Buzău; 
Având în vedere:   
-cererea domnului Oprea Daniel privind incetarea contractului individual de munca 
cu acordul partilor, inregistrata sub numarul 2333/4.05.2021. 
-referatul de aprobare al primarului comunei Movila Banului inregistrat sub numarul 
3296/24.06.2021 
-referatul domnului Ionita Alexandru Florin secretarul general al comunei Movila 
Banului, inregistrat sub numarul 3297/24.06.2021 
-avizul comisiei Comisia 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 
3298/24.06.2021 
-prevederile art.55 lit.c din Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii; 
-prevederile art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-HOTĂRÂREA NR.17/14.02.2019 privind înfiinţarea şi organizarea serviciului 
“SERVICIUL SALUBRIZARE MOVILA BANULUI”, serviciu public de interes local, 
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al 
comunei MOVILA BANULUI, judeţul Buzău. 
-HOTĂRÂREA NR.36/23.05.2019 privind organizarea serviciului public de 
salubrizare la nivelul U.A.T. comuna MOVILA BANULUI, judeţul Buzău. 
- în conformitate cu prevederile art.1 alin.(1), alin.(2) lit.e), art.3 alin.(1), art. 8 
alin.(1) şi alin.(3) lit.d) şi lit. i), art.22 alin. (1), alin.(2) lit.a), alin. (3) şi alin.(4) şi 
art.28 alin.(1) şi alin.(2) lit.a) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
- în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2), art.2 alin.(1), alin.(2) şi alin.(3), 
art.3, art.4 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4), art.5 alin.(1), art.6 alin.(1) lit.h) şi lit.i), 
art.8 alin.(1), art.12 alin.(1) lit.a), alin.(2) şi alin.(3) şi art.14 alin.(1) şi alin.(2) din 
Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
-Prevederile art.198 alin.(1) si alin(2) din Ordonanta de urgenta nr.57/2019   
privind Codul Administrativ. 
-prevederile art.155 alin(5) lit.e din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ; 



 
 
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; 
 

DISPUNE : 
 
Art.1 (1) Se aprobă organizarea si desfăsurarea concursului pentru ocuparea 
postului de Sef Serviciu din cadrul Serviciului Salubrizare Movila Banului, judetul 
Buzau, serviciu public cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local 
Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.2. Se inputerniceste domnul primar Moise Dorin Romica sa organizeze 
concursul privind desfasurarea ocuparea postului de Muncitor din cadrul Serviciului 
Salubrizare Movila Banului, judetul Buzau. 
Art.3.Se desemneaza un membru din partea Consiliului Local Movila Banului in  
comisia de concurs si un membru in comisia de solutionare a contestatiilor, după 
cum urmeaza :  
Comisia de concurs : 
-Membru – Gheorghe Alina Florentina 
Comisia de  contestatii: 
Membru- Tanase Cosmin 
Art.4.Secretarul comisiei de examinare si al comisiei de solutionare a contestatiilor 
este domnul Ionita Alexandru Florin- secretarul general al comunei. 
Art.5. Pentru participarea la lucrările comisiei de concurs, precum si la cele ale 
comisiei de solutionare a contestatiilor, membrii precum si secretarii acestora au 
dreptul la o indemnizatie reprezentând 10 % din salariul de bază minim brut pe 
tară garantat în plată, stabilit conform legii. 
Art.6. Membrii din Comisiile constituite la art.3 din prezenta hotarare îsi vor 
desfăsura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru si în 
scopul constituirii acestora. 
Art.7.Secretarul general al comunei Movila Banului va transmite prezenta hotarare 
Primarului comunei Movila Banului, membrilor comisiilor de concurs si de 
solutionare a contestatiilor pentru ducere la îndeplinire precum si Institutiei 
Prefectului – judetul Buzău în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate. 
 
Movila Banului, 24.06.2021 
Nr.31 
 
Primar, 
Moise Dorin Romica 

Contrasemneaza, 
                                                              Secretar general,             

                                                                          Ionita Alexandru Florin  
 


