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NR. 19994/28 decembrie 2020 
MINUTA 

Sedintei extraordinare din data de 28 decembrie 2020, ora 14,00 
  
 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 de îndată din iniţiativa primarului 
prin dispoziția nr. 400/28 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 14.05. 
 La şedinţa participă domnul primar Bogdan Ștefan,  doamna secretar 
general Dinică Mihaela-Bianca și doamna Bulagea Cătălina șeful Biroului 
contabilitate, impozite și taxe locale. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 12 membri ai consiliului local din 15 în funcție, lipsesc nemotivat 
domnii consilieri locali Croitoru Ion, Dănuleț Moise și Munteanu Nicolae- Daniel 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 documentației tehnico-
economice aferentă obiectivului de investiţii ”Amenajare balcoane cu închideri din 
tâmplărie termopan la Dispensarul medical uman din orașul Băbeni, județul 
Vâlcea”; 
  Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 2. 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. Ștefan BOGDAN; 
 3. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Băbeni nr.32/20 februarie 2020 privind aprobarea 
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susţinerii financiare a Asociației Fotbal Club Băbeni pentru anul calendaristic 
2020; 
  Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea documentației de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu ”P.U.D. – Extindere și modernizare spațiu comercial” 
Inițiator/Beneficiar: S.C. DECENT S.R.L. 
  Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 Doamna președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se voteaza 
cu 12 voturi pentru. 
 Domnul Bîrzan Emilian: doamna președinte, înainte de începerea ședinței, 
doresc să vă anunț că mă aflu în situația de conflict de interese conform art.228 
din Codul administrativ în ceea ce privește punctul 4 de pe ordinea de zi și mă 
voi abține de la dezbateri și de la vot. Vă rog să se consemneze. 
 Doamna secretar general: am consemnat. 
 În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. HCL nr.23/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice 
aferentă obiectivului de investiţii ”Amenajare balcoane cu închideri din tâmplărie 
termopan la Dispensarul medical uman din orașul Băbeni, județul Vâlcea”–  12 
voturi pentru; 

2. HCL nr.24/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și 
a listei de investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 – 12 voturi pentru; 

3. HCL nr.25/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan 
Urbanistic de Detaliu ”P.U.D. – Extindere și modernizare spațiu comercial” 
Inițiator/Beneficiar: S.C. DECENT S.R.L. – 11 voturi pentru. 
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