
 

DISPOZIŢIA NR.284 
PRIVITOR LA : convocarea Consiliului Local al oraşului Băbeni în şedinţă 

ordinară în data de 17 septembrie 2020 
 

Dr.Bogdan Ștefan, Primarul oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr.13965/09 septembrie  2020 prin care 
secretarul general al orașului propune convocarea consiliului local în şedinţă 
ordinară pentru luna septembrie  2020; 

În conformitate cu art.133, alin.(1), art.134, alin.(1) lit.a), alin.(3), lit.a), 
alin.(5), art.135 alin.(1) – (3), art.155, alin.(1) lit.b) și alin.(3) lit.b) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  În temeiul art.196, alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea 

DISPOZIŢIE: 
 Art.1. - Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al oraşului Băbeni. 
 Art.2. - Şedinţa va avea loc cu participarea fizică a membrilor Consiliului 
Local, în data de 17 septembrie 2020, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului 
Local al orașului Băbeni din strada Dragoș Vrânceanu, nr.171, oraș Băbeni, județul 
Vâlcea. 
 Art.3. – Proiectul ordinii de zi constituie anexă la prezenta dispoziție și face 
parte integrantă din aceasta. 
 Art.4 – Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi prevăzute la art.3 sunt 
puse la dispoziția consilierilor locali pe suport de hârtie. 
 Art.5 – (1) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de 
specialitate în baza competențelor acestora, conform anexei prevăzute la art.3. 
 (2) Avizele comisiilor de specialitate se trasmit secretarului general al 
orașului până cel mai târziu în data de 17 septembrie 2020, ora 13.00, în vederea 
multiplicării și înaintării lor către consilierii locali și inițiator. 
 (3) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri, pe care le trasmit secretarului general al orașului până la data de 17 
septembrie 2020, ora 13.00. 

Art.6. - Secretarul general oraşului Băbeni va asigura convocarea în scris a 
consilierilor locali, precum și comunicarea prezentei dispoziţii Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției și pe pagina de 
internet www.orasbabeni.ro. 

   PRIMAR,                                                  
   Dr. Ștefan BOGDAN                                  Contrasemnează pentru legalitate 
                  SECRETAR GENERAL, 
Băbeni, 11 septembrie 2020           Mihaela-Bianca DINICĂ 

          

                   

PRIMARUL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail: babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 

http://www.orasbabeni.ro/


Anexă la dispoziția primarului orașului Băbeni nr.284/11 septembrie 2020 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 
1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 20 august 2020; 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 

octombrie 2020; 
Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 

 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea achiziționării serviciilor de 
reprezentare juridică a orașului Băbeni prin primar în dosarul nr.816/46/2020 al 
Curții de Apel Pitești; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

4. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantilor Consiliului 

Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Liceului "George Țărnea” 

Băbeni pentru anul școlar 2020-2021; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

5. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentanților Consiliului 

Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat 

Valea Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2020-2021; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

6. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al oraşului Băbeni  în  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul 

Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

7. Proiect de hotărâre privitor la validarea rectificării bugetului local al 

oraşului Băbeni pentru anul 2020, aprobată prin dispoziţia primarului oraşului 

Băbeni nr.279/03 septembrie 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

8. Proiect de hotărâre privitor la prelungirea contractului de concesiune 

nr.13287/12 noiembrie 2004 încheiat cu CMI Dr. Sturzu V. Valentina, până la data 

de 15 octombrie 2022; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

          

                   

PRIMARUL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail: babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 



9. Proiect de hotărâre privitor la modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Local al orașului Băbeni nr.81/27 septembrie 2018 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune, aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a 

Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, precum și a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al orașului Băbeni; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

10. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 

Băbeni pentru anul 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

 11.  Petiții, întrebări, interpelări. 
 

 
 
 PRIMAR,                                                  

   Dr. Ștefan BOGDAN                                  Contrasemnează pentru legalitate 
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 11 septembrie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


