
 
 

HOTĂRÂREA  NR.67 
PRIVITOR LA : modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 

nr.27/20 februarie 2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 
realizarea unor obiective de investiţii   

  
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 referatul de aprobare nr. 9760/29 iunie 2020,  proiectul  
de  hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de specialitate nr. 
9762/29 iunie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.27/20 
februarie 2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea unor 
obiective de investiţii, în sensul aducerii creditelor in suma de 265.000  lei din 
anul 2021 in anul 2020, pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strazi de 
interes local Unirii-Uzinei, Ungureni-Romani intersectie cu str. Valea Imparatului”, 
ca urmare a începerii execuției celui de al doilea tronson de drum (Unirii – Uzinei) 
din cadrul acestui obiectiv  de investitii, precum și a faptului ca lucrarile executate 
pana in prezent depasesc creditele bugetare aprobate pana la aceasta data 
(executantul a emis factura); 
 Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil, respectiv nefavorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a 
legalităţii înregistrat la nr. 9765/29 iunie 2020 întocmit de secretarul general al 
oraşului ; 

În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) şi alin.(4), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, coroborate cu cele ale art.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și cu cele ale art. 
1 din OMFP  nr. 547/2009  pentru modificarea si completarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 
institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor 
bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
1.792/2002; 
 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 și completările ulterioare, 
cu  8  voturi pentru și 6 voturi împotrivă, adoptă următoarea 
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HOTĂRÂRE: 

 
Art.1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 

nr.27/20 februarie 2020 privind aprobarea creditelor de angajament pentru 
realizarea unor obiective de investiţii, în sensul că art.1 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

 
”Art.1. – Se aprobă creditele de angajament pentru realizarea următoarelor 

obiective de investiţii:    
lei 

Cap. 
84.02 

 
 
 

 
Total credite 

de 
angajament 

 
 

Anul 2020 

 
 

Anul 2021 

 
 

Anul 2022 

I. Titlul 03.03     

 
 
 
 
3. 

“Modernizare 
strazi de 
interes local 
Unirii-Uzinei, 
Ungureni-
Romani 
intersectie cu 
str. Valea 
Imparatului” 

 
 
 

9.607.069,30 
 

 
 
 

1.525.000,00 

 
 
 

1.729.100,00 

 
 
 

6.352.969,30 

Total cap. 84.02 9.607.069,30 1.525.000,00 1.729.100,00 6.352.969,30 

” 
Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 

art.1 rămân neschimbate. 
Art.3. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 

prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, 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, 
        Alexandru BARBU    Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 30 iunie 2020 
 


