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NR.19993/28 decembrie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 28 decembrie 2020, ora 14,00 

 
 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 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; 
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3. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Local al orașului Băbeni nr.32/20 februarie 2020 privind aprobarea 
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. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, 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”, și 
doamna președinte îi invită pe domnii consilieri la discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează în forma prezentată de inițiator cu 12 voturi pentru.-
HCL nr.23/2020 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor 
la rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a listei de investiții 
finanțată din acesta pentru anul 2020, și doamna președinte îi invită pe 
domnii consilieri la discuții. 

Se solicită doamnei Bulagea Cătălina să ofere explicații asupra materialului. 
Doamna Bulagea Cătălina: cresc veniturile cu 330 de mii lei de la Consiliul 

Județean. Din aceștia 303.800 sunt pentru drepturile asistenților personali, bani 
pe care i-am cheltuit noi și acum ne reîntregim. Apoi 20 de mii pentru ghirlande, 
iar 6.200 de lei pentru închiderea Dispensarului. 

Mai avem banii distribuiți pentru copiii cu cerințe speciale. Acele ajutoare 
se acordă pe baza unor criterii. La începutul anului s-au cerut bani estimativ și 
ne-au rămas bani. Guvernul nu ne-a cerut acești bani înapoi și a zis să-i folosim 
noi cu altă destinație, dar tot pentru școli. 

Nu mai au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează în forma prezentată de inițiator cu 12 voturi pentru. 
HCL nr.24/2020 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor 
la modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al orașului 
Băbeni nr.32/20 februarie 2020 privind aprobarea susţinerii financiare 
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a Asociației Fotbal Club Băbeni pentru anul calendaristic 2020, și 
doamna președinte îi invită pe domnii consilieri la discuții. 

Domnul Liță Ion: de ce e nevoie să se modifice contractul cu 3 zile înainte 
de sfârșitul anului? 

Doamna Bulagea Cătălina: au rămas economii, nu mai are timp să-i 
cheltuiască, dar anul viitor pot fi folosiți. 

Domnul Liță Ion: la alimentația de efort, de ce atâtea meciuri că nu s-a 
jucat? 

Doamna Bulagea Cătălina: e o greșeală de redactare. 
Domnul Liță Ion: la cantonament, se mai poate face când e COVID? 
Doamna Bulagea Cătălina: da. 
Domnul Liță Ion: iar echipamentele sportive, nu sunt prea mulți bani 

18.000? 
Doamna Bulagea Cătălina: rămânând banii, au zis să-și ia echipament, 

mingi și porți. 
Domnul Tincoi Remi: Curtea a găsit la norma de hrană 20.000 lei. Spuneti-

ne și nouă ce au greșit! 
Doamna Bulagea Cătălina: legea spune că un jucător nu poate lua mai mult 

de 6 meciuri, iar ei au avut și meciuri extra. 
Domnul Liță Ion: cum îi recuperați? 
Doamna Bulagea Cătălina: se vor recuperare de la persoanele care au luat 

în plus. 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: banii să rămână în cont. 
Doamna Bulagea Cătălina: nu e vorba de bani cash, e vorba de o rectificare 

pe hârtie. 
Domnul Tincoi Remi:eu propun, că întrucât nu e transparență totală, 

domnul președinte să vină cu un raport cum a cheltuit banii, cum a greșit de l-a 
prins Curtea de Conturi. E buna echipa de fotbal, e bine să o întreținem. 

Domnul primar Bogdan ștefan: eu aș vrea să ne concentrăm pe juniori. 
Nu mai au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se votează în forma prezentată de inițiator cu 7 voturi pentru, o 
abținere (Bivolaru Adrian) și 4 voturi împotrivă (Liță Ion, Vlăsceanu Nicolae, Tincoi 
Remi și Didiu Ion). 

Doamna secretar general anunță că nu a fost întrunită majoritatea necesară 
absolută pentru a fi adoptată această hotărâre. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, 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, și doamna președinte îi invită pe 
domnii consilieri la discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează în forma prezentată de inițiator cu 11 voturi pentru 
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(domnul consilier local Bîrzan Emilian se abține de la vot conform art.228 CA). -
HCL nr.25/2020 

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, doamna președinte declară 
închise lucrările ședinței la ora 14,44. 
  
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,        SECRETAR GENERAL, 

     Maria BĂLAȘA                          Mihaela-Bianca DINICĂ 


