
                      
 
 

HOTĂRÂREA NR.2 
privitor la constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului 

Băbeni 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară convocată din inițiativa primarului orașului Băbeni în data de 10 
noiembrie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din totalul de 15 
consilieri în funcție ; 
  Luând în dezbatere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 17382/06 
noiembrie 2020, proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orasului Babeni şi 
raportul de specialitate înregistrat sub nr.17392/06 noiembrie 2020 al secretarului 
general, prin care se propune constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al orașului Băbeni; 
 Văzând și Ordinul Prefectului județului Vâlcea nr.603/27 octombrie 2020 
privitor la constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului 
Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea 
  Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 17395/06 noiembrie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 
 În conformitate cu prevederile art.124 - 126 și art.208 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborat 
cu art.19-22 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al 
orașului Băbeni, revizuit prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.89/23 octombrie 2019, cu modificările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(1) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu  votul 
majorității consilierilor , adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1. - Se stabilește un număr de 3 comisii de specialitate ale Consiliului 
Local al orașului Băbeni, județul Vâlcea, iar numărul membrilor fiecărei comisii 
este de 5. 
 Art.2. – Se stabilește denumirea comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al orașului Băbeni, după cum urmează: 

1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ; 

2) Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, 
activităţi sportive şi de agrement; 
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3) Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor. 

Art.3. – Se stabilește numărul de locuri ce revine fiecărui grup de consilieri 
în fiecare comisie de specialitate, conform configurației politice de la alegerile 
locale din data de 27 septembrie 2020, după cum urmează: 

Denumirea 
grupului de 
consilieri 

Nr. 
consilierilor 

corespunzător 
fiecărui grup 

Nr. consilierilor 
in comisia 

pentru 
programe de 
dezvoltare 
economico-

socială, buget-
finanţe, 

administrarea 
domeniului 

public şi privat 
al localităţii, 
agricultură, 
gospodărire 
comunală, 
protecţia 

mediului, servicii 
şi comerţ 

Nr. 
consilierilor 
in comisia 

pentru 
învăţământ, 

culte, 
sănătate, 
cultură, 
protecţia 
socială, 
activităţi 

sportive şi de 
agrement 

Comisia 
pentru 

administraţia 
publică locală, 

juridică, 
apărarea 
ordinii şi 

liniştii publice, 
a drepturilor 
cetăţenilor 

Grup de 
consilieri al 
Partidului 
Național 
Liberal 

7 2 2 3 

Grup de 
consilieri al 
Partidului 
Social 
Democrat 

6 2 2 2 

Grup 
asociat de 
consilieri al 
al Partidului 
Ecologist 
Român și al 
Asociației 
Partida 
Romilor 
”Pro 
Europa” 

2 1 1  

 



Art.4. – Se stabilește componența nominală a comisiilor de specialitate 
prevăzute la art.2,  conform propunerilor formulate de grupurile de consilieri, 
după cum urmează: 

1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, 
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ: 

a) Munteanu Nicolae - Daniel, din partea Partidului Național Liberal; 
b) Vlăsceanu Nicolae, din partea Partidului Național Liberal; 
c) Borcan Gheorghe, din partea Partidului Social Democrat; 
d) Bîrzan Emilian, din partea Partidului Social Democrat; 
e) Croitoru Ion, din partea Partidului Ecologist Român; 
2) Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, 

activităţi sportive şi de agrement: 
a) Bivolaru Adrian, din partea Partidului Național Liberal; 
b) Didiu Ion, din partea Partidului Partidului Național Liberal; 
c) Antonescu Ion, din partea Partidului Social Democrat; 
d) Bălașa Maria, din partea Partidului Social Democrat; 
e) Bărbosu Dumitru, din partea Asociației Partida Romilor ” Pro – Europa”; 
3) Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor: 
a) Dănuleț Moise, din partea Partidului Național Liberal; 
b) Liță Ion, din partea Partidului Național Liberal; 
c) Tincoi Remi, din partea Partidului Național Liberal; 
d) Lazăr Ion, din partea Partidului Social Democrat; 
e) Șchiopu Constatin Adrian, din partea Partidului Social Democrat. 

Art.5. – (1) Comisiile de specialitate prevăzute la art.4 își aleg, prin votul 
deschis al majorității absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un 
președinte și câte un secretar. 

(2) Presedintele și secretarul comisiei de specialitate exercită atribuțiile 
prevăzute de art.126 din OUG nr.57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv de art.21 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.89/23 octombrie 2019, cu modificările ulterioare. 
 Art.6. - Secretarul general al oraşului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de 
legalitate, precum și primarului oraşului Băbeni. 

     
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
             Ion ANTONESCU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                    SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 10 noiembrie 2020 

 

 


