
 
HOTĂRÂREA  NR.29 

PRIVITOR LA : aprobarea bugetului local al oraşului Băbeni, a bugetului 
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii, precum și a listelor de investiţii finanţate din aceste bugete pentru anul 
2020 

 
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 în discuţie: 

1. referatul de aprobare nr. 2621/14 februarie 2020,  proiectul  de  
hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de specialitate nr. 2622/14 
februarie 2020 al  Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale prin care se 
propune aprobarea bugetului local al oraşului Băbeni, a bugetului instituţiilor 
publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum și 
a listelor de investiţii finanţate din aceste bugete pentru anul 2020;   

2. Adresa nr. VLG_ STZ - 2833/12 februarie 2020 a Administrației 
Județene a Finanţelor Publice a judeţului Vâlcea, înregistrată a Primăria oraşului 
Băbeni sub nr.2530/13 februarie 2020,  prin care s-a comunicat repartizarea  
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2020, alocate 
bugetului local al oraşului Băbeni, precum și a estimărilor pentru anii 2020-2022, 
precum și repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat pe anul 2020, alocate bugetului local al oraşului Băbeni; 
 Având în 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. 2623/14 februarie 2020 întocmit de 
secretarul general al oraşului ; 

Văzând că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare 
a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 

În conformitate cu prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 
2020, coroborate cu cele ale art.19, alin.(1) și art.20, alin. (1), lit.a) din Legea 
nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și cu cele ale art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.139, alin.(3), lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  14  voturi 
pentru, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă bugetul secțiunii de funcționare și dezvoltare al orașului 

Băbeni pentru anul 2020,  conform anexei nr. 1 - veniturile bugetului local si 
anexa nr. 2 - cheltuielile bugetului local, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă lista de investiţii finanţată din bugetul aprobat potrivit 
art.1, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii – Cultură pentru anul 2020, conform anexei 
nr.4 - Venituri proprii si subventii de la bugetul local și anexei nr.5 - Cheltuielile 
capitolului 67.10 pentru activitatea Casei de Cultura „Dragos Vranceanu”, care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.4. – Se aprobă lista de investiţii finanţată din bugetul instituţiilor publice 
şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii – Cultură pentru 
anul 2020, aprobat potrivit art.3, conform anexei nr.6 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
    Art.5. – Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii – Învățământ pentru anul 2020, conform 
anexei nr.7 - Venituri proprii pentru Liceul „George Tarnea”  și anexei nr.8 - 
Cheltuielile capitolului 65.10 pentru activitatea Liceul „George Tarnea”, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  Art.6 - Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii – Învățământ pentru anul 2020, conform anexei 
nr.9 - Venituri proprii pentru Școala Gimnazială sat Valea Mare  și anexei nr.10 - 
Cheltuielile capitolului 65.10 pentru activitatea Școala Gimnazială sat Valea Mare 
, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.7. –  Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Biroului contabilitate, impozite şi taxe locale, iar secretarul 
general oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului 
Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, 
Administrației Județene a Finanţelor Publice Vâlcea, 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 



 
HOTĂRÂREA NR.30 

PRIVITOR LA: stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap grav din subordinea Consiliului Local al orașului Băbeni pentru anul 

2020 
 
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 în dezbatere referatul de aprobare nr. 2372/11 februarie 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 
2374/11 februarie 2020 al compartimentului Resurse umane prin care se propune 
stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din 
subordinea Consiliului Local al orașului Băbeni pentru anul 2020; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr. 2376/11 
februarie 2020 întocmit de secretarul general oraşului;  
 În  conformitate cu prevederile art.40 alin.(1) din Legea nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, 
cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.6 din H.G. nr. 427/2001 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si 
obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi cele ale art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.b) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 ulterioare , cu  14  voturi pentru, 
adoptă următoarea 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. – Pentru anul 2020, se stabilește un număr de 65 de posturi de 
asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav din subordinea Consiliului 
Local al orașului Băbeni. 

Art.2. – Activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav  
va fi controlată periodic de către compartimentul Asistență socială din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni. 

Art.3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează 
aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.35/25 aprilie 2019 
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privind stabilirea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav 
din subordinea Consiliului Local al orașului Băbeni pentru anul 2019. 
    Art.4 - Primarul orașului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul compartimentului Resurse umane, iar 
secretarul general al  orașului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului orașului Băbeni, compartimentului responsabil cu punerea în executare 
și 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


