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HOTĂRÂREA NR.19 
PRIVITOR LA: reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea 

teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia 
 
 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 22 decembrie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 19314/15 decembrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 19315/15 decembrie 2020 al Direcției de urbanism și amenjarea 
teritoriului prin care se propune reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi 
amenajarea teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia, 
ca urmare a modificărilor care au intervenit în structura instituţiei, respectiv 
încetarea mandatului de viceprimar al domnului Croitoru Ion, președinte al 
comisiei; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 19316/15 
decembrie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 

În conformitate cu prevederile art.37 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu  modificările şi completările ulterioare; 

În baza art.139, alin.(1)  şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu 15 voturi pentru, adoptă 
următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. -  Se reorganizează Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea 
teritoriului constituită la nivelul oraşului Băbeni, în următoarea componenţă: 

1) Dănuleț Moise – viceprimarul oraşului – președinte; 
2) Nicolae Stoicănescu – arhitect șef – secretar; 
3) Arhitect Suciu Alexandru – membru; 
4) Arhitect Ion Marcela – membru; 
5) Șchiopu Constantin Adrian – membru; 
6) Păunoiu Constantin – Cristian  – membru; 
7) Gavrilă Ion Iulian – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului orașului Băbeni – membru; 
8) Răducu Silvia Adriana – consilier în cadrul aparatului de specialitate 

al primarului orașului Băbeni - membru; 
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9) Pătraşcu Ion Marius – consilier în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului orașului Băbeni – membru. 
 Art.2.  – Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Comisiei tehnice de 
urbanism şi amenajarea teritoriului conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre., 

Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.77/26 septembrie 
2019 privind reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea 
teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia. 
 Art.4. – Comisia prevăzută la art.1 va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, 
iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituției 
Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului oraşului,  persoanelor nominalizate la art.1 şi aducerea la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a instituției. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
                             Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 22 decembrie 2020 
 
 
 
 


