
NR. 17398/06 noiembrie 2020 
 

CONVOCATOR 
 
Având în vedere Încheierea nr.4581/29 octombrie 2020 a Judecătoriei 

Râmnicu Vâlcea prin care instanța de judecată a validat mandatele domnilor 
Bîrzan Emilian și Dănuleț Moise, supleanți la funcția de consilier local în cadrul 
Consiliului Local al orașului Băbeni, astfel că se impune depunerea jurământului 
de către aceștia pentru a intra în exercițiul mandatului; 

Având în vedere și referatul nr.17378/ 06 noiembrie 2020 prin care 
secretarul general al orașului propune propune adoptarea în regim de urgență 
a hotărârii Consiliului Local privind alegerea președintelui de ședință pentru luna 
noiembrie 2020, precum și pe cea de constituire a comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al orașului Băbeni, astfel încât autoritatea deliberativă să intre 
pe deplin drept în exercitarea mandatului și să adopte hotărâri pentru rezolvarea 
treburilor curente ale localității; 

În conformitate cu art.133, alin.(2), lit.a), 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, prin dispoziţia primarului nr.349/06 noiembrie 2020, sunteţi convocaţi 
în şedinţă extraordinară în data de 10 noiembrie 2020, ora 12, în sala de ședințe 
a consiliului local din strada Dragoș Vrânceanu, nr.171, oraș Băbeni, județul 
Vâlcea. 
 Ședința se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali, iar 
materialele înscrise în proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția acestora pe 
suport de hârtie. 
 Proiectul ordinii de zi este următorul: 
 1. Depunerea jurământului de către supleanții validați prin Încheierea 
nr.4581/29 octombrie 2020 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea; 
 2.Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna noiembrie 2020; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
        3. Proiect de hotărâre privitor la constituirea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al orașului Băbeni. 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
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