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NR.17602/10 noiembrie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 10 noiembrie 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 din 
iniţiativa primarului prin dispoziţia nr. 349/06 noiembrie 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, 
domnul Păunoiu Constantin Cristian, administrator public al orașului și 2 
cetățeni ai localității. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 13 membri ai consiliului local din 15 în funcție  și anunță că se 
întrunește cvorumul necesar pentru ca ședința să se desfășoare în condiții 
legale.  
 De asemenea, la ședință participă domnii Bîrzan Emilian și Dănuleț Moise, 
supleanți la funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului 
Băbeni. 
 Doamna secretar general explică faptul că, întrucât alegerea președintelui 
de ședință se face după depunerea jurământului de către cei doi supleanți, 
ședința va fi condusă de președintele de vârstă de la ședința de constituire, 
domnul Antonescu Ion și îi dă cuvântul acestuia. 
 Domnul președinte de vârstă dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1. Depunerea jurământului de către supleanții validați prin Încheierea 
nr.4581/29 octombrie 2020 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea; 

2.Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna noiembrie 2020; 

Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
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        3. Proiect de hotărâre privitor la constituirea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al orașului Băbeni. 

Iniţiator: primar, dr. Bogdan Ștefan. 
Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se 

voteaza cu 13 voturi pentru. 
La punctul 1 pe ordinea de zi, Depunerea jurământului de către 

supleanții validați prin Încheierea nr.4581/29 octombrie 2020 a 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, domnul președinte  dă cuvântul doamnei 
secretar general care dă citire dispozitivului încheierii nr. 4581/29 octombrie 
2020 a Judecătoriei Râmnicu Vâlcea prin care au fost validate mandatele 
supleanților la funcția de consilier local, Bîrzan Emilian din partea Partidului 
Social Democrat și Dănuleț Moise din partea Partidului Național Liberal. 

Supleanții la funcția de consilier local urmează să depună, potrivit art. 117 
alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot 
ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor  orașului 
Băbeni. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. 

Jurământul s-a depus după următoarea procedură: 
Supleanții la funcția de consilier local au fost chemați în ordine alfabetică 

să citească jurământul,  iar aceștia s-au prezentat pe rând, în faţa mesei special 
amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.  

Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, şi a dat 
citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, imprimat pe un 
formular special.  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de ședință, iar al 
doilea s-a înmânat consilierului local. 

La punctul 2 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru luna noiembrie 2020, domnul președinte 
de vârstă invită la propuneri. 

Doamna secretar general face precizarea că potrivit Regulamentului de 
organizare și funcționare a Consiliului Local, președintele de ședință se alege, în 
ordine alfabetică, pentru o lună. 

Domnul Lazăr Ion: îl propun pe domnul Antonescu Ion. 
Nu se mai fac alte propuneri și domnul președinte de vârstă supune 

aprobării proiectul de hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru– HCL 
nr.1/2020. 

La punctul 3 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului 
Băbeni, domnul președinte propune aprobării stabilirea unui număr de 3 
comisii de specialitate, stabilirea numărului de 5 membri în fiecare comisie, 
denumirea comisiilor de specialitate, numarul locurilor ce revine fiecarui grup de 
consilieri in fiecare comisie de specialitate fiind de catre consiliul local, cu 
respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale – 15 voturi pentru. 
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Se trece la formularea de propuneri de către președinții grupurilor de 

consilieri, conform proceselor verbale de constituire a grupurilor de consilieri, 
după cum urmează: 

I. pentru comisia de buget-finanțe: 
Domnul Dănuleț Moise, liderul grupului PNL, îi propune pe domnii 

Munteanu Nicolae Daniel, Vlăsceanu Nicolae și Tincoi Remi. 
Domnul Antonescu Ion, liderul grupului PSD, îi propune pe domnii Borcan 

Gheorghe și Bîrzan Emilian. 
Domnul Croitoru Ion, liderul grupului asociat,  îl propune pe domnul 

Croitoru Ion. 
Se trece la votarea propunerilor, obținându-se următoarele rezultate: 
Munteanu Nicolae Daniel – 15 voturi pentru; 
Vlăsceanu Nicolae – 15 voturi pentru; 
Tincoi Remi– 7 voturi pentru; 
Borcan Gheorghe– 15 voturi pentru; 
Bîrzan Emilian– 15 voturi pentru; 
Croitoru Ion– 8 voturi pentru. 
Doamna secretar general anunță componența comisiei de buget finanțe 

ca fiind formată din domnii Munteanu Nicolae Daniel, Vlăsceanu Nicolae din 
partea PNL, Borcan Gheorghe și Bîrzan Emilian din partea PSD și  Croitoru Ion 
din partea PER. 

II. pentru comisia de cultură : 
Domnul Dănuleț Moise, liderul grupului PNL, îi propune pe domnii Bivolaru 

Adrian și Didiu Ion. 
Domnul Antonescu Ion, liderul grupului PSD, îi propune pe domnii 

Antonescu Ion și Bălașa Maria. 
Domnul Croitoru Ion, liderul grupului asociat,  îl propune pe domnul 

Bărbosu Dumitru. 
Se trece la votarea propunerilor, obținându-se următoarele rezultate: 
Bivolaru Adrian – 15 voturi pentru; 
Didiu Ion – 15 voturi pentru; 
Antonescu Ion – 15 voturi pentru; 
Bălașa Maria – 15 voturi pentru; 
Bărbosu Dumitru – 15 voturi pentru. 
Doamna secretar general anunță componența comisiei de cultură ca fiind 

formată din domnii Bivolaru Adrian și Didiu Ion din partea PNL, Antonescu Ion 
și Bălașa Maria din partea PSD și Bărbosu Dumitru din partea Asociației Partida 
Romilor ”Pro-Europa”. 

III. pentru comisia de administrație publică: 
Domnul Dănuleț Moise, liderul grupului PNL, îi propune pe domnii Dănuleț 

Moise, Liță Ion și Tincoi Remi. 
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Domnul Antonescu Ion, liderul grupului PSD îi propune pe domnii Lazăr 
Ion și Șchiopu Constantin Adrian. 

Se trece la votarea propunerilor, obținându-se următoarele rezultate: 
Dănuleț Moise  – 15 voturi pentru; 
Liță Ion – 15 voturi pentru; 
Tincoi Remi  – 15 voturi pentru; 
Lazăr Ion – 15 voturi pentru; 
Șchiopu Constantin Adrian – 15 voturi pentru. 
Doamna secretar general anunță componența comisiei de cultură ca fiind 

formată din domnii Dănuleț Moise, Liță Ion și Tincoi Remi din partea PNL, Lazăr 
Ion și Șchiopu Constantin Adrian din partea PSD. 

Astfel, s-a adoptat HCL nr.2/2020. 
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte declară 

închise lucrările ședinței la ora 12,25. 
      
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 

     Ion ANTONESCU                          Mihaela-Bianca DINICĂ 


