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NR. 5909/09 aprilie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 09 aprilie 2020, 

 
 In conformitate cu prevederile art.138, alin.(13) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu prilejul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
orasului Băbeni, convocată de îndată din iniţiativa primarului prin dispoziţia nr. 
166/08 aprilie 2020. 
 Ședința a început la ora 10.00. 

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. 

La şedinţa participa domnul primar Ștefan Bogdan și doamna secretar 
general Dinică Mihaela-Bianca. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 12 membri ai consiliului local din 15 în funcție (absentează domnii 
consilieri locali Bivolaru Adrian, Barbu Alexandru Dănuleț Moise) și anunță că se 
întrunește cvorumul necesar pentru ca ședința să se desfășoare în condiții legale.  
 Doamna secretar general constată că toate proiectele de hotărâre înscrise 
în proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile prevăzute la art.136 alin.(8) din 
Codul administrativ. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.33/30 martie 2020 domnul consilier local 
Vlăsceanu Nicolae a fost ales preşedinte de şedinţă pentru luna aprilie 2020, 
 Domnul președinte dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1.Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni pentru anul 2020; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan; 
 2.Proiect de hotărâre privitor la aprobarea documentelor necesare 
demarării  procedurii de atribuire a  Contractului de delegare prin concesiune a 
Serviciului de salubrizare constând din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor 
municipale în Județul Vâlcea; 
 Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
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Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi care se voteaza 
cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor 
la rectificarea bugetului local al orașului Băbeni pentru anul 2020, unde, 
domnul președinte invită la discuții. 

Nu au loc discuții și domnul președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 12 voturi pentru – HCL nr.34/2020. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor 
la aprobarea documentelor necesare demarării  procedurii de atribuire 
a  Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare 
constând din colectare, transfer și sortare  a deșeurilor municipale în 
Județul Vâlcea, unde, domnul președinte invită la discuții. 

Nu au loc discuții și domnul președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 12 voturi pentru – HCL nr.35/2020. 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte declară 
închise lucrările ședinței la ora 10.10. 
      
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 

Nicolae VLĂSCEANU                 Mihaela-Bianca DINICĂ 
 


