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NR. 18929/09 decembrie 2020 
MINUTA 

Sedintei extraordinare din data de 09 decembrie 2020, ora 11,00 
 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 primarului prin 
dispoziția nr. 379/09 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 11,10. 

La şedinţa participă domnul viceprimar Dănuleț Moise,  doamna secretar 
general Dinică Mihaela-Bianca, doamna Nedelcu Natalia, inspector în cadrul 
Biroului contabilitate, impozite și taxe locale. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 11 membri ai consiliului local din 15 în funcție, lipsesc nemotivat 
domnii consilieri locali Antonescu Ion, Borcan Gheorghe, Bivolaru Adrian și 
Croitoru Ion, și anunță că se întrunește cvorumul necesar pentru ca ședința să 
se desfășoare în condiții legale.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Băbeni nr.4/07 decembrie 2020, 
doamna Bălașa Maria a fost aleasă președinte de ședință pentru luna decembrie 
2020. 
 Doamna președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1.Proiect de hotărâre privitor la aprobarea proiectului de organizare a reţelei 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat care funcţionează pe raza oraşului 
Băbeni pentru anul şcolar 2021-2022; 

 Iniţiator:p. primar, viceprimar Moise Dănuleț; 
 2. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea studiului de fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere rețele 
inteligente de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare 
sisteme de distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, 
județul Vâlcea”. 

 Iniţiator:p. primar, viceprimar Moise Dănuleț; 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 
JUDEŢUL VÂLCEA 

TELEFON/FAX:0250/765160; 

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

mailto:primaria_babeni@yahoo.com


 
 

Intocmit 

Secretar general 
Mihaela - Bianca DINICĂ 

2 

Doamna președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se voteaza 
cu 11 voturi pentru. 
 În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. HCL nr.7/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a 
listei de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 –  10 voturi pentru și un 
vot împotrivă (Tincoi Remi); 

2. HCL nr.8/2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Extindere rețele inteligente 
de distribuție gaze naturale în Orașul Babeni, jud. Vâlcea și înființare sisteme de 
distribuție gaze naturale în Comuna Francesti si Comuna Pausesti, județul Vâlcea” 
– 11 voturi pentru. 
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