
 
HOTĂRÂREA NR.79 

PRIVITOR LA: APROBAREA IMPLEMENTARII DE CATRE ORAȘUL BABENI  A 
PROIECTULUI „WIFI4EU -  PROMOVAREA CONECTIVITATII LA INTERNET IN 
COMUNITATILE LOCALE”, CONFORM ACORDULUI DE GRANT INCHEIAT PRIN 

MECANISMUL INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) WIFI4EU NR. 
INEA/CEF/WIFI4EU/4-2020/036599-048395 

 
 

  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. 14227/ 14 
septembrie 2020 al primarului oraşului Băbeni,  raportul de specialitate nr. 
14229/14 septembrie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe locale prin 
care se propune aprobarea implementarii de catre Orașul Babeni  a Proiectului 
„WIFI4EU -  Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale”, conform 
Acordului de Grant incheiat prin mecanismul interconectarea Europei (MIE) 
WiFi4EU nr. INEA/CEF/WIFI4EU/4-2020/036599-048395; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 14231/14 septembrie 
2020 întocmit de secretarul general al orașului;  
 În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2), lit.b) și lit.d), alin.(4) lit.a) 
alin. (7), lit.s) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;   

În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit.a) 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 implementarea de catre Orașul Băbeni  a Proiectului 
„WIFI4EU -  Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale”, conform 
Acordului de Grant incheiat prin mecanismul interconectarea Europei (MIE) 
WiFi4EU nr. INEA/CEF/WIFI4EU/4-2020/036599-048395. 

Art.2. – Cheltuielile aferente Proiectului prevăzut la art.1 se prevăd în 
bugetul local al localității pentru perioada de realizare a investiției. 

Art.3. – Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor generale de 
montarea elementele de identificare vizuala WIFI4EU sub forma unor placute, in 
spatiile publice desemnate. 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.167, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

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

mailto:primaria_babeni@yahoo.com


Art.4. - 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


