
       
 

HOTĂRÂREA  NR.25 
PRIVITOR LA : APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI 

UNOR OBIECTIVE DE INVESTIŢII  
  

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 20 februarie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/30 ianuarie 2020 doamna 
consilier local Neacșu Elena-Daniela a fost aleasă preşedinte de şedinţă pentru 
luna februarie 2020; 
 Luând in discuţie referatul de aprobare nr. 2506/13 februarie 2020,  
proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de 
specialitate nr. 2511/13 februarie 2020 al Direcției de urbanism și amenajarea 
teritoriului și al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se propune 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții; 
 Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care 
se propune admiterea proiectului de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii 
proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 2514/13 februarie 2020 întocmit de 
secretarul general al oraşului ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.d) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale HG 
nr.907/2016 privind privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, precum şi cu cele ale art.44 şi 45 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu  14  voturi pentru, adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ”Instalații de legare la pământ - Liceul George Țărnea, Oraș 
Băbeni,str.Dragoș Vrânceanu, Nr.134, Jud. Vâlcea” în sumă de 9.936,50 
lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ” Sistem de supraveghere video-Turbo HD-Dahua pentru  Liceul 
George Țărnea” în sumă de 21.599,10 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.3. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ” Reparații capitale pardoseli săli clasă, Școala Gimnazială Valea 
Mare Orașul Băbeni, județul Vâlcea” în sumă de 92.447,01 lei, inclusiv TVA, 
din care C+M = 92.447,01 lei, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.4. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ” Amenajare și dotare - Cabinet medical școlar în Orașul Băbeni, 
județul Vâlcea” în sumă de 93.652,04 lei, inclusiv TVA, din care C+M = 
22.582,04 lei, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.5. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ”Aparat de respirat autonom -2 buc” în sumă de 8.000 lei, inclusiv 
TVA, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.6. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiţii ”Oglindă sală de activități – 1 buc.” în sumă de 4.000 lei, inclusiv 
TVA, conform anexei nr.6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.7. – Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la art.1 - 6 se face 
din bugetul local al orașului Băbeni, precum și din eventuale alte surse de 
finanțare.  

Art.8. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale și Direcției de 
urbanism și amenajarea teritoriului, iar secretarul general al oraşului va asigura 
comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentului responsabil cu 
punerea în executare şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Consiliului Local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 
        
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
      Elena – Daniela NEACȘU   Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 20 februarie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


