
 
 

HOTĂRÂREA NR.65 
PRIVITOR LA: modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.6/29 

iunie 2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate 
 

Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 30 iunie 2020, la care participă un număr de 14 consilieri din totalul 
de 15 consilieri în funcție ; 

 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.48/28 mai 2020 domnul 
consilier local Barbu Alexandru a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
iunie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr.9742/29 
iunie 2020 al primarului oraşului Băbeni și raportul de specialitate nr. 9743/29 
iunie 2020 al secretarului general al orașului prin care se propune modificarea 
Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.6/29 iunie 2016 privind stabilirea 
comisiilor de specialitate, în sensul completării componenței administrație publică 
cu domnul Ion Andrei, consilier local din partea partidului Social Democrat;  

Având în vedere: 
- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.49/28 mai 2020 

privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului doamnei Neacșu Elena - Daniela, și declararea locului ca vacant; 

- dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.55/30 iunie 
2020 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Andrei Ion, 
următorul supleant în lista de candidați a Partidului Social Democrat; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr.9745/29 iunie 2020 
întocmit de secretarul general al oraşului;  

În conformitate cu prevederile art.124-126 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele 
ale art.19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, 
revizuit prin HCL nr.89/23 octombrie 2019; 

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  14  
voturi pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRÂRE: 

  
Art.1.  – Articolul 1 pct.III din Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni 

nr.6/29 iunie 2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate se modifică și va 
avea următorul cuprins: 

           

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 



 ” III. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii 
şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, formată din consilierii: 

1. Dănuleţ Moise, din partea Partidului National Liberal; 
2. Dudea Daniel, din partea Partidului Social Democrat; 
3. Marinescu Fănel, din partea Partidului Alianța Liberalilor și Democraților; 
4. Andrei Ion, din partea Partidului Social Democrat; 
5. Vlăsceanu Nicolae, din partea Partidului National Liberal; 
Art.2. -  Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1 rămân neschimbate. 
 Art.3. - Secretarul general al oraşului Băbeni va asigura comunicarea 
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, precum și aducerea la cunoștință publică prin afișare la 
sediul consiliului local și pe pagina de internet www.orasbabeni.ro. 

      
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 

 
 


