
NR.16690/26 octombrie 2020 
 

CONVOCATOR 
Având în vedere: 

 1) referatul nr.16648/26 octombrie 2020 prin care Biroul contabilitate, 
impozite și taxe locale propune adoptarea în regim de urgență a hotărârii 
Consiliului Local privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.80/14 septembrie 2020 privind aprobarea participării orașului Băbeni la 
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  
si Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de 
Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si 
a patrimoniului cultural” prin implementarea proiectului cu proiectul 
”Achiziționarea unui autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ”; 
 2) referatul nr.16672/26 octombrie 2020 prin care Direcția Urbanism și 
amenajarea teritoriului propune adoptarea în regim de urgență a hotărârii 
Consiliului Local privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ”Construire Creșă strada 
Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”; 
 3) referatul nr. 16684/26 octombrie 2020 prin care Biroul contabilitate, 
impozite și taxe locale propune adoptarea în regim de urgență a hotărârii 
Consiliului Local privind rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a listei 
de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020; 

Având în vedere că noul consiliu local va intra în exercițiul mandatului abia 
după parcurgerea tuturor procedurilor legale, estimându-se o dată de cel puțin 
15 noiembrie 2020, neaprobarea cât mai repede a proiectului tehnic pentru 
obiectivul de investiții ”Construire Creșă strada Dragoș Vrânceanu, orașul 
Băbeni, județul Vâlcea va întârzia foarte mult construirea acestui obiectiv, în 
condițiile în care se apropie și sezonul rece; 

Văzând și faptul că a fost depusă spre evaluare cererea de finanțare pentru 
obținerea finanțării nerambursabile necesare implementarii proiectului 
”Achiziționarea unui autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ”, 
asumarea contribuției proprii fiind un criteriu de evaluare, iar adoptarea hotărârii 
consiliului local în acest sens după intrarea noului consiliu local în exercițiul 
mandatului poate avea drept consecință respingerea proiectului ca urmare a 
nedepunerii în termen a tuturor documentelor pentru evaluare; 

Constatând că cele expuse mai sus au influență și asupra bugetului local 
al orașului Băbeni în sensul că trebuiesc prevăzute sumele necesare construirii 
creșei și implementării proiectului mai sus menționat; 

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.323/26 octombrie 2020, sunteţi convocaţi de îndată în şedinţă 
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extraordinară în data de 26 octombrie 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.Proiect de hotărâre privitor la aprobarea proiectului tehnic de execuție 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ”Construire 
Creșă strada Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan; 
 2.Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.80/14 septembrie 2020 aprobarea participării orașului Băbeni 
la Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 
2020  si Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local 
de Pescuit “LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale 
si a patrimoniului cultural” prin implementarea proiectului cu proiectul 
”Achiziționarea unui autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ”; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
        3. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni și a listei de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 ; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
 
 

PRIMAR, 
Dr. Bogdan Ștefan 

 

 


