
 
HOTĂRÂREA  NR.91 

PRIVITOR LA : aprobarea proiectului tehnic de execuție și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ” Construire Creșă strada 

Dragoș Vrânceanu, orașul 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 14 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 discuţie referatul de aprobare nr. 16675/26 octombrie 2020,  
proiectul  de  hotărâre  iniţiat  de primarul oraşului Băbeni şi raportul de 
specialitate nr. 16677/26 octombrie 2020 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea 
teritoriului prin care se propune aprobarea proiectului tehnic de execuție și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii  ”Construire Creșă 
strada Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”;   
 Având în vedere raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre 
înregistrat la nr.16678/26 octombrie 2020 întocmit de secretarul general al 
oraşului; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit. b) și alin.4 lit.d) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, coroborate cu 
cele ale art.11 și 12 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele 
ale art.44 şi 45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În baza art.139, alin.(3) lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu  14  voturi pentru, 
adoptă următoarea 

HOTĂRÂRE:  

 

Art.1. – (1) Se aprobă Proiectul tehnic de execuție și  indicatorii tehnico-
economici aferenți pentru obiectivul de investiţii ”Construire Creșă strada Dragoș 
Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea”, în sumă de 3.614.372,42 lei, inclusiv 
TVA, din care C+M=2.738.817,12 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Partea scrisă a documentației aprobate conform alin.(1), se păstrează în 
format letric la dosarul ședinței aflat la sediul Primăriei orașului Băbeni, iar partea 
desenată se păstrează pe suport electronic (CD) la același  dosar. 
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Art.2. – Finanţarea lucrării de investiţii aprobată conform art.1, se asigură 
din fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală și din bugetul 
local al oraşului Băbeni. 

Art.3. – Primarul oraşului Băbeni va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
prin intermediul Biroului contabilitate, impozite și taxe locale şi al Direcției de 
urbanism și amenajarea teritoriului, iar secretarul general al oraşului va asigura 
comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea în vederea exercitării 
controlului de legalitate, primarului oraşului, compartimentelor responsabile cu 
punerea în executare, precum și aducerea la cunoștință 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 
 
 
 
 
 


