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NR. 16711/26 octombrie 2020 
 

MINUTA 
Sedintei extraordinare convocată de îndată în  26 octombrie 2020 

 
 In conformitate cu prevederile art.138, alin.(13) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu prilejul 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al orasului Băbeni, convocată de îndată 
din iniţiativa primarului prin dispoziţia nr. 323/26 octombrie 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 12. 

La şedinţa participa doamna secretar general Dinică Mihaela-Bianca, 
doamna Bulagea Cătălina, șef birou contabilitate, impozite și taxe locale și domnul 
Păunoiu Constantin Cristian, administratorul public al orașului Băbeni. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 14 membri ai consiliului local din 15 în funcție ( lipsește doamna 
consilier local Bălașa Maria) și anunță că se întrunește cvorumul necesar pentru 
ca ședința să se desfășoare în condiții legale.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.81/17 septembrie 2020 domnul consilier 
local Croitoru Ion a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna octombrie 2020. 
 Domnul președinte dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      
 1.Proiect de hotărâre 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”; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan; 
 2.Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.80/14 septembrie 2020 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 ”; 
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 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
        3. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni și a listei de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 ; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 

Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se voteaza 
cu 14 voturi pentru. 
În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. HCL nr.91/2020 privind aprobarea proiectului tehnic de execuție și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii ”Construire Creșă 
strada Dragoș Vrânceanu, orașul Băbeni, județul Vâlcea” –  14 voturi pentru; 

2. HCL nr.92/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului 
Băbeni nr.80/14 septembrie 2020 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 ”– 15 voturi pentru; 

3. HCL nr.93/2020 privind aprobarea rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni și a listei de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020  – 15 voturi 
pentru. 
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