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NR. 5427/30 martie 2020 
 

MINUTA 
Sedintei ordinare din data de 30 martie 2020 

 
In conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată, cu prilejul şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al orasului Băbeni, convocată din iniţiativa primarului prin 
dispoziţia nr. 149/23 martie 2020. 
 Ședința a început la ora 14. 

Ședința se desfășoară în mod excepțional în sala de spectacole a Casei de 
Cultură ”Dragoș Vrânceanu”, având în vedere contextul epidemiologic actual și în 
scopul respectării dispozițiilor Ordonanțelor militare nr. 1/2020, nr. 2/2020, nr. 
3/2020 și 4/2020 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. 

La şedinţa participa domnul primar Ștefan Bogdan, doamna Bulagea 
Cătălina, șef birou contabilitate, impozite și taxe locale și doamna secretar general 
Dinică Mihaela-Bianca. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 14 membri ai consiliului local din 15 în funcție (întârzie domnul 
Barbu Alexandru) și anunță că se întrunește cvorumul necesar pentru ca ședința 
să se desfășoare în condiții legale.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.22/20 februarie 2020 domnul consilier 
local Niculicea Tudorel a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna martie 2020. 
 Domnul președinte dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 20 februarie 
2020; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
aprilie 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiţii ”Sistem supraveghere orașul Băbeni”; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 
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4. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Băbeni nr.30/25 aprilie 2019 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenți unor obiective de investiţii; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

5. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni şi a listei de investiții finanțată din acesta, precum și a bugetului 
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 
pentru anul 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

6. Proiect de hotărâre privitor la modificarea organigramei și a statului de 
funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

7. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea scoaterii din funcţiune a 
imobilizărilor corporale, respectiv a scoaterii din uz a bunurilor de natura 
obiectelor de inventar din patrimoniul orașului Băbeni în vederea casării și 
valorificării; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

 8. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local al orașului Băbeni nr.38/25 aprilie 2019 privind stabilirea nivelului 
impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

 9. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea achiziționării serviciilor de 
consultanță, asistență și reprezentare juridică a Casei de Cultură ”Dragoș 
Vrânceanu” în vederea promovării unei acțiuni în instanță împotriva Companiei 
Naționale de Investiții; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 

10. Petiții, întrebări și interpelări. 
Doamna secretar general Dinică Mihaela – Bianca face mențiunea că 

punctul 9 pe ordinea de zi a fost restras de către domnul primar, după semnarea 
convocatorului, acesta fiind și motivul pentru care nu a mai fost comunicat 
materialul aferent proiectului de hotărâre. 

Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi fără punctul 9, 
care se voteaza cu 14 voturi pentru. 
 La punctul 1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
ordinare din data 20 februarie 2020, domnul președinte invită la discuții. 
 Nu au loc discuţii şi domnul președinte  supune aprobării procesul – verbal 
al şedinţei ordinare din data 20 februarie 2020 care se votează cu 13 voturi pentru 
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(consilierii prezenți la ședința din data de 30 ianuarie 2020) și 1 abținere (domnul 
viceprimar Croitoru Ion, care a absentat). 
 În cadrul ședinței au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1.  HCL nr.33/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna 
aprilie 2020 –  14 voturi pentru; 

2. HCL nr.34/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiţii ”Sistem supraveghere orașul Băbeni”– 14 voturi 
pentru; 

3. HCL nr.35/2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Băbeni nr.30/25 aprilie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici aferenți unor obiective de investiţii – 14 voturi pentru; 
 4. HCL nr.36/2020 privind rectificarea bugetului local al orașului Băbeni şi 
a listei de investiții finanțată din acesta, precum și a bugetului instituțiilor publice 
și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2020- 
14 voturi pentru;  

7. HCL nr.37/2020 privind modificarea organigramei și a statului de funcții 
ale aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni - 15 voturi pentru; 

8. HCL nr.38/2020 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a imobilizărilor 
corporale, respectiv a scoaterii din uz a bunurilor de natura obiectelor de inventar 
din patrimoniul orașului Băbeni în vederea casării și valorificării  - 15 voturi 
pentru; 

9. HCL nr.39/2020 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 
al orașului Băbeni nr.38/25 aprilie 2019 privind stabilirea nivelului impozitelor, 
taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2020  - 15 voturi 
pentru. 
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