
       
HOTĂRÂREA NR.92 

PRIVITOR LA: modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.80/14 
septembrie 2020 privind aprobarea participării orașului Băbeni la Programul 

Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  si 
Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit 

“LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a 
patrimoniului cultural” prin implementarea proiectului cu proiectul 

”Achiziționarea unei autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ” 
 
Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa 

extraordinară convocată de îndată în 26 octombrie 2020, ora 12, la care participă 
un număr de 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.81/17 septembrie 2020 
domnul consilier local Croitoru Ion a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna 
octombrie 2020; 
 Luând în dezbatere referatul de aprobare nr.16653/26 octombrie 2020 şi 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul oraşului Băbeni, precum şi raportul de 
specialitate nr. 16655/26 octombrie 2020 al Biroului contabilitate, impozite și taxe 
locale prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Băbeni nr.80/14 septembrie 2020 privind aprobarea participării orașului Băbeni 
la Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  
si Strategia de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit 
“LOTRU-OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a 
patrimoniului cultural” prin implementarea proiectului cu proiectul ”Achiziționarea 
unei autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ” în sensul menționării 
în cuprinsul actului administrativ a contribuției proprii orașului Băbeni în sumă de 
77.103,67 lei, inclusiv TVA, la implementarea proiectului; 

Având în vedere raportul de avizare a legalităţii nr. 16656/26 octombrie 
2020 întocmit de secretarul general al oraşului; 

Văzând și STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ PENTRU 
ASOCIAȚIA GRUPUL LOCAL DE PESCUIT ,,LOTRU-OLT MIJLOCIU,,; 

În conformitate cu prevederile HG nr.347/2016 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-
2020, coroborate cu cele ale Ordinulului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale 
nr.816 din 24.05.2016 privind aprobarea listei detaliata cu cheltuieli eligibile 
pentru operatiunile finantate in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si 
Afaceri Maritime 2014-2020 , cu modificarile si completarile ulterioare, precum și 
cu cele ale art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.c) și h) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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În baza art.139, alin.(3) lit.d) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  15  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. – Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni 
nr.80/14 septembrie aprobarea participării orașului Băbeni la Programul 
Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020  si Strategia 
de dezvoltare locală integrată pentru Asociația Grupul Local de Pescuit “LOTRU-
OLT MIJLOCIU”, Măsura 1 –  Promovarea bunastarii sociale si a patrimoniului 
cultural” prin implementarea proiectului cu proiectul ”Achiziționarea unei 
autosanitare la nivelul orașului Băbeni, județul Vâlcea ” în sensul că art.2 alin.(1) 
se modifică și va avea următorul cuprins: 

”Art.2. (1) - Se aprobă bugetul proiectului prevăzut la art.1, la valoarea 
totală de 347.077,07 lei, inclusiv TVA, din care valoare financiară 
nerambursabilă este de 269.973,40 lei, inclusiv TVA și contribuție proprie a 
orașului Băbeni în sumă de 77.103,67 lei, inclusiv TVA. ” 
 Art.2. – Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit 
art.1 rămân neschimbate. 
 Art.3. – Primarul orașului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul compartimentului de specialitate, iar secretarul general al 
oraşului va asigura comunicarea acesteia Instituției Prefectului Județului Vâlcea 
în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului oraşului, precum şi 
aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local și pe pagina 
de internet www.orasbabeni.ro. 
 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
           Ion CROITORU     Contrasemnează pentru legalitate,      
                  SECRETAR GENERAL, 
         Mihaela – Bianca DINICĂ 
 
 
Băbeni, 26 octombrie 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


