
NR.1284/23 ianuarie 2020 
 
 

CONVOCATOR 
 

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, prin dispoziţia primarului nr. 
18/23 ianuarie 2020, sunteţi convocaţi în şedinţă ordinară în data de 30 
ianuarie 2020, ora 1700, în sala de ședințe a Consiliului Local al oraşului 
Băbeni 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. 
  Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate în 
baza competențelor acestora. 
 Avizele comisiilor de specialitate se trasmit secretarului 
general al orașului cel mai târziu în data de 29 ianuarie 2020, ora 
16.00, în vederea multiplicării și înaintării lor către consilierii locali 
și inițiator. 
 Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri, pe care le trasmit secretarului general al 
orașului până la data de 29 ianuarie 2020, ora 16.00. 
 Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 19 
decembrie 2019 și a procesului – verbal al ședinței extraordinare convocate 
de îndată în data de 07 ianuarie 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna februarie 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organizării reţelei unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului 
Băbeni pentru anul şcolar 2020-2021; 

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

4. Proiect de hotărâre privitor la constatarea încetării de drept, înainte 
de expirarea duratei normale a mandatului domnului Munteanu Daniel 
Nicolae, și declararea locului ca vacant; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 
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5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea utilizării sumei de 
321.032,94 lei în anul 2020, reprezentând prefinanțare rămasă neutilizată la 
finele anului 2019 și reflectată în  excedentul anului 2019, pentru finanțarea 
proiectului „SISTEM Băbeni - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și 
Muncă în Băbeni”, finanțat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN,  Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritara: 4 – Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei; 

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

6. Proiect de hotărâre privitor la aderarea orașului Băbeni, județul 
Vâlcea la Asociația Comunelor din România; 

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

7. Proiect de hotărâre privitor la aderarea orașului Băbeni, județul 
Vâlcea la serviciul de audit public intern din cadrul Filialei Județene Sibiu a 
Asociației Comunelor din România; 

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

 8. Proiect de hotărâre privitor la însuşirea Acordului de cooperare cu 
Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. privind organizarea şi exercitarea activităţii 
de audit public intern; 

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

 9. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contribuţiei orașului Băbeni, 
județul Vâlcea pentru susținerea și funcționarea compartimentului de audit 
public intern în cooperare cu Filiala Județeană Sibiu a A.Co.R. ; 

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

10. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea delegării prin concesiune a 
gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul orașului Băbeni pe o 
perioadă de 5 ani, dar nu mai târziu de implementarea SISTEMUL DE 
MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA; 

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

11. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de ordine 
publică și gospodărire a orașului Băbeni; 

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

12. Proiect de hotărâre privitor la trecerea unui bun din domeniul public 
al orașului Băbeni în domeniul privat al orașului Băbeni în vederea punerii în 
executare a Sentinței civile nr.740/23 ianuarie 2012 a Judecătoriei Rm. 
Vâlcea, rămasă irevocabilă prin Decizia Civilă nr.920/R/05 octombrie 2012 a 
Tribunalului Vâlcea; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 



Avizează: comisiile de specialitate; 
13. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Anexei nr.1 – Inventarul 

bunurilor aparţinând domeniului public al oraşului Băbeni și modificarea și 
completarea  Anexei nr.2 - Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat 
al oraşului Băbeni, la Hotărârea Consiliului Local al oraşului Băbeni 
nr.76/21.11.2006 privind însuşirea inventarului domeniului public şi privat al 
oraşului Băbeni; 

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

14. Proiect de hotărâre privitor la punerea la dispoziția Comisiei Locale 
de Fond Funciar Băbeni a terenului în suprafață totală de 505 mp în scopul 
punerii în executare a unei sentințe civile și modificarea Anexei nr.2 - 
Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat al oraşului Băbeni, la 
Hotărârea Consiliului Local al oraşului Băbeni nr.76/21.11.2006 privind 
însuşirea inventarului domeniului public şi privat al oraşului Băbeni; 

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

15. Petiții, întrebări și interpelări. 
 
  

PRIMAR, 
Dr. Ștefan BOGDAN  


