
	

PROIECT DE HOTARARE NR.34 
privind aprobarea completarii Regulamentului de utilizare si functionare 

a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de 
sport aflate in administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau 

 
 

Consiliul Local Movila Banului, intrunit in sedinta ordinara in data 
de ….. 
Avand in vedere: 
-referatul de aprobare al domnului Moise Dorin Romica primarul comunei Movila 
Banului, judetul Buzau inregistrat sub numarul 3656/15.07.2021 
-referatul de specialitate al domnului Done Catalin, administrator public al 
comunei Movila Banului, inregistrat sub numarul 3657/15.07.2021 
-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 
3658/15.07.2021. 
-prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
-prevederile art.129, alin.(2), lit.d) si alin.(7) lit.k) din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ 
-Legea nr.286/2009 privind Codul penal. 
-Legea nr.61/1991 privind sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de 
convietuire sociala, a ordinii si linistii publice-republicata. 
-Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din 
intravilanul localitatilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Ordonanta Guvernului nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
-Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 
-Prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare 
-Prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

În temeiul  art. 139 si al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba completarea Regulamentului de utilizare si functionare a 
parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in 
administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau, conform anexei nr.1, parte 
integrata din prezenta hotarare. 



Art.2 Se imputerniceste domnul Moise Dorin Romica sa duca la indeplinire 
prevederile prezentului Regulament de utilizare si functionare a parcurilor, 
locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in 
administrarea comunei Movila Banului, judetul Buzau. 

Art.3 Secretarul general al comunei Movila Banului va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate si va publica prezenta pe site-ul primariei 
www.comunamovilabanului.ro. 

Movila Banului, 15.07.2021 

Nr.34 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


