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NR. 18759/07 decembrie 2020 
 

MINUTA 
Sedintei extraordinare din data de 07 decembrie 2020, ora 10,00 

 
 In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată, cu prilejul şedinţei extraordinare 
a Consiliului Local al orasului Băbeni, convocată din iniţiativa domnilor consilieri 
locali Dănuleț Moise, Munteanu Nicolae Daniel, Liță Ion, Tincoi Remi, Didiu Ion, 
Vlăsceanu Nicolae și Bivolaru Adrian prin documentul de convocare nr. 18612/03 
decembrie 2020. 
 Ședința se desfășoară în sala de ședințe a Consiliului Local al orașului 
Băbeni din strada Dragoș Vrânceanu, nr.171, oraș Băbeni, județul Vâlcea, având 
în vedere contextul epidemiologic actual cu privire la măsurile de distanțare 
socială și a respectării condițiilor igienico-sanitare, fiind disponibile dezinfectant 
și măști de protecție, precum și păstrarea distanței recomandate de 1,5 m față 
de ceilalți participanți, locurile fiind prestabilite corespunzător. 
 Ședința a început la ora 10,10. 
 La şedinţa participa doamna secretar general Dinică Mihaela-Bianca, 
domnul Nadolu Mircea, din partea Instituției Prefectului județul Vâlcea, domnul 
Marin Florian, vicepreședinte al Consiliului Județean Vâlcea și 8 cetățeni ai 
localității. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 15 membri ai consiliului local din 15 în funcție  și anunță că se 
întrunește cvorumul necesar pentru ca ședința să se desfășoare în condiții legale.  
 Doamna secretar general explică faptul că, întrucât nu a fost ales 
președintele de ședință pentru luna decembrie 2020, propune desemnarea unui 
președinte de ședință. 
 Domnul Antonescu Ion o propune pe doamna Bălașa Maria. Nu se mai fac 
alte propuneri și se supune aprobării propunerea domnului Antonescu Ion, care 
se votează cu 15 voturi pentru. 
 Doamna președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      
 1. Proiect de hotărâre privitor la alegerea viceprimarului orașului Băbeni, 
județul Vâlcea; 
  Iniţiator: consilieri locali Dănuleț Moise, Munteanu Nicolae Daniel, Liță 
Ion, Tincoi Remi, Didiu Ion, Vlăsceanu Nicolae și Bivolaru Adrian; 
  Avizează: comisiile de specialitate reunite. 
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 Doamna președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se voteaza 
cu 15 voturi pentru. 
 În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. HCL nr.4/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020  –  15 voturi pentru; 

2. HCL nr.5/2020 privind alegerea viceprimarului orașului Băbeni, județul 
Vâlcea – 8 voturi pentru. 
  
           
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL, 
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