
NR.18909/09 decembrie 2020 
CONVOCATOR 

 
Având în vedere: 
referatul nr.18904/09 decembrie 2020 prin care secretarul general propune 

adoptarea în regim de urgență a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea 
proiectului de organizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
care funcţionează pe raza oraşului Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022, având 
ca termen limită de aprobare data de 10 decembrie 2020; 

referatul nr.18897/09 decembrie 2020 prin care Direcția de urbanism și 
amenajarea teritoriului propune adoptarea în regim de urgență a hotărârii 
Consiliului Local privind aprobarea aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare 
sisteme de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, 
județul Vâlcea”, având ca termen limită de aprobare data de 10 decembrie 2020; 

În conformitate cu art.133, alin.(2), lit.a), art.134, alin.(1) lit.a), alin.(4), 
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 ulterioare, prin dispoziţia 
primarului nr.379/09 decembrie 2020 sunteţi convocaţi de îndată în şedinţă 
extraordinară în data de 09 decembrie 2020, ora 11, în sala de ședințe a 
consiliului local din strada Dragoș Vrânceanu, nr.171, oraș Băbeni, județul Vâlcea. 
  Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 
consilierilor locali pe suport de hârtie. 
 Proiectul ordinii de zi este următorul: 
 1.Proiect de hotărâre privitor la aprobarea proiectului de organizare a reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului 
Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022; 
 Iniţiator:p. primar, viceprimar Moise Dănuleț; 
        2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare 
sisteme de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, 
județul Vâlcea”. 
 Iniţiator:p. primar, viceprimar Moise Dănuleț; 
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