
	
	

PROIECT DE HOTARARE NR.5 
privind aprobarea efectuarii de cheltuieli in limita de 
1/12 din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in 

anul 2020 pentru achizitionarea de mobilier la 
sediul primariei 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, inregistrat sub numarul 
186/14.01.2021 
-referatul compartimentului financiar-contabil, impozite si 
taxe, achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului 
inregistrat sub numarul 189/14.01.2021 
-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 190/14.01.2021. 
-prevederile HCL nr.10/13.02.2020 privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Movila 
Banului, judetul Buzau pentru anul 2020. 
-prevederile Legii.nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
-prevederile H.G. nr.395/2016 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru 
din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice. 
-prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
- prevederile art.7 din legea 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica.  
- prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative 

În temeiul art. 129, alin.(2) lit.”a” alin. (3) lit. 
”c” , art. 139 alin.(1)  și art.196, alin.(1), lit. ”a” din 
O.UG. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
 



 
HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba efectuarea de cheltuieli in limita a 1/12 
din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2020 
pentru Primaria comunei Movila Banului in vederea 
achizitionarii de mobilier la sediul primariei Movila Banului, 
judetul Buzau in suma de 50.000 lei. 
Art.2 Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza 
compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe, 
achizitii publice de la nivelul comunei Movila Banului, 
judetul Buzau. 
Art.3 Secretarul general al comunei va transmite prezenta 
catre Institutia Prefectului – judetul Buzau si tuturor 
persoanelor si institutiilor interesate. 
 
Movila Banului, 15.01.2021 
Nr.5 
 
Initiator,                               Avizat pentru legalitate, 
Primar,                                              Secretar general,  
Moise Dorin Romica               Ionita Alexandru Florin 

  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


