
 
 

HOTĂRÂREA NR.78 
PRIVITOR LA: PARTICIPAREA ORAȘULUI BĂBENI CA MEMBRU FONDATOR AL 
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT IN VEDEREA CONSTITUIRII ASOCIAȚIEI  

DE  ACȚIUNE  LOCALĂ  OLT  MIJLOCIU 

 
 

  Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 
extraordinară convocată de îndată în data de 14 septembrie 2020, ora 11,00, la 
care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; 

Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul 
consilier local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru 
luna septembrie 2020; 

Luând în discuţie proiectul de hotărâre, referatul de aprobare nr. 14207/14 
septembrie 2020 al primarului oraşului Băbeni,  raportul de specialitate nr. 
14208/14 septembrie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin 
care se propune participarea Orașului Băbeni ca membru fondator al 
parteneriatului public-privat în vederea constituirii ASOCIAȚIEI  DE  ACȚIUNE  
LOCALĂ  OLT  MIJLOCIU ; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 14211/14 septembrie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  
 În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1)  si alin. (6) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 1 alin. (1) si alin.(2), art.2, art.20 – art. 27^2 din Ordonanța 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările ulterioare, 
art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.e), alin. (9), lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.f) și art.196, alin.(1), lit.a) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, cu  9  voturi pentru, adoptă următoarea 

 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. - Se aprobă participarea Orașului Băbeni ca membru fondator al 
parteneriatului public-privat in vederea constituirii ASOCIATIEI GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA OLT MIJLOCIU cu unităţi administrativ-teritoriale, cu institutii 
publice, organizaţiile non-guvernamentale, societati comerciale, persoane juridice 
si persoane fizice din teritoriul grupului. 

Art.2. - Se aproba Actul Constitutiv şi Statutul ASOCIATIEI GRUPUL DE 
ACTIUNE LOCALA OLT MIJLOCIU, prevăzute în anexele 1 şi 2  care fac parte 
integranta din prezenta hotărâre.  
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Art.3. - Asociaţie este de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, 
apolitică şi non-profit, având următoarele elemente constitutive:  

a) Denumirea Asociaţiei este “ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 
OLT MIJLOCIU“, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr.181085 din 
18.03.2020, eliberată de Ministerul Justiţiei.  

b) Sediul Asociaţiei este în România, comuna Mihaesti, sat Buleta, str. 
Primariei, nr.2, judeţul Valcea.  

c) Asociaţia este constituită pe o perioadă nedeterminată, începând cu data 
înscrierii în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Rm. 
Valcea.  

e) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 2.500 lei constituit din contribuţia 
în numerar a membrilor asociaţi.  

Art.4. -  Se imputerniceste domnul Bogdan Ștefan,  reprezentant în 
Adunarea Generala a Asociatiilor la ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 
OLT MIJLOCIU sa voteze in favoarea aprobarii Actului Constitutiv si a Statutului 
ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA OLT MIJLOCIU  in forma prevazuta 
în anexele 1 şi 2  care fac parte integranta din prezenta hotărâre .  

Art.5. -  Se imputerniceste domnul Bogdan Ștefan sa semneze in numele si 
pe seama unitatii administrativ-teritorială orașul Băbeni, judetul Valcea, Actul 
Constitutiv si Statutul ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA OLT MIJLOCIU 
in forma prevazuta în anexele 1 şi 2  care fac parte integranta din prezenta 
hotărâre.  

Art.6. - Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, reprezentând aportul orașului 
Băbeni la constituirea patrimoniului iniţial al ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE 
LOCALA OLT MIJLOCIU. 

Art.7. - Primarul oraşului Băbeni va asigura aducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale, 
iar secretarul general al oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituţiei 
Prefectului – judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate, 
primarului oraşului, compartimentului responsabil cu punerea în executare şi 
aducerea la cunoștință publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.orasbabeni.ro. 

 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

     Gheorghe BORCAN           Contrasemnează pentru legalitate,      
                     SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 14 septembrie 2020 
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