
 

DISPOZIŢIA NR.8 
PRIVITOR LA : convocarea Consiliului Local al oraşului Băbeni în şedinţă 

ordinară în data de 28 ianuarie 2021 
 

Dr.Bogdan Ștefan, Primarul oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea; 
Având în vedere referatul înregistrat la nr.795/18 ianuarie 2021 prin care 
secretarul general al orașului propune convocarea consiliului local în şedinţă 
ordinară pentru luna ianuarie 2021; 

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 28 ianuarie 2021, ora 16.00, 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 28 ianuarie 2021, ora 12.00, 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 28 
ianuarie 2021, ora 12.00. 

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, 22 ianuarie 2021           Mihaela-Bianca DINICĂ 
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ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 
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http://www.orasbabeni.ro/


Anexă la dispoziția primarului orașului Băbeni nr.8/22 ianuarie 2021 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 
 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22 

decembrie 2020 și al ședinței extraordinare din data de 28 decembrie 2020; 

 2. Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 

luna februarie 2021; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 3. 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; 

4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea organizării reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului Băbeni 

pentru anul şcolar 2021-2022; 

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

5. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea planului de acțiuni sau lucrări 

de interes local  care se vor efectua de către beneficiarii de ajutor social în anul 

2021; 

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

6. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Băbeni nr.11/22 decembrie 2020 privind 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; 

7. Proiect de hotărâre privitor la  aprobarea utilizării sumei de 67.052,85 lei 

în anul 2021, reprezentând prefinanțare rămasă neutilizată la finele anului 2020 

și reflectată în  excedentul anului 2020, pentru finanțarea proiectului „SISTEM 

Băbeni - Servicii Integrate de Sănătate, Trai, Educație și Muncă în Băbeni”, 

finantat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN,  Programul Operational Capital Uman 

2014-2020 Axa prioritară: 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
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Avizează: comisiile de specialitate; 
8. Proiect de hotărâre privitor la  actualizarea Regulamentului de organizare 

și funcționare a Consiliului Local al orașului Băbeni; 

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

9. Proiect de hotărâre privitor la  stabilirea cuantumului  indemnizaţiei de 

şedinţă pentru participarea membrilor Consiliului Local al oraşului Băbeni la 

ședințele consiliului local  și ale comisiilor de specialitate ale acestuia; 

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

10. Proiect de hotărâre privitor la  desemnarea reprezentantului Consiliului 

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

Liceului ”George Țărnea”, oraș Băbeni, județul Vâlcea; 

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

11. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea Regulamentului de acordare, 

atribuire şi eliberare a autorizaţiilor de transport în regim de taxi şi a autorizaţiilor 

de taxi; 

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

 12. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea achiziționării bunurilor și 
serviciilor necesare dotării și funcționării centrului de vaccinare împotriva COVID-
19; 
   Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
   Avizează: comisiile de specialitate; 
 13. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea participării orașului Băbeni la 
Apelul deschis de propuneri de proiecte nr. 1 „Îmbunătățirea accesului la serviciile 
de asistență medicală pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” finanțat prin 
Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European 2014 – 2021 cu proiectul ” 
Imbunatatirea accesului populatiei din Orasul Babeni la servicii medicale de tip 
preventiv” 
   Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
   Avizează: comisiile de specialitate; 
 14. Petiții, întrebări, interpelări. 

 
 PRIMAR,                                                  

   Dr. Ștefan BOGDAN                                  Contrasemnează pentru legalitate 
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
Băbeni, 22 ianuarie 2021 
 


