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NR. 14504/17 septembrie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 17 septembrie 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 ordinare a Consiliului Local al orasului Băbeni, convocată din iniţiativa 
primarului prin dispoziţia nr. 284/11 septembrie 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 14,00. 

La şedinţa participa domnul primar Bogdan Ștefan, doamna secretar 
general Dinică Mihaela-Bianca și doamna Bulagea Cătălina, șef birou în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului orașului Băbeni. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 13 membri ai consiliului local din 15 în funcție ( lipsesc domnii 
consilieri Croitoru Ion și Dudea Daniel) și anunță că se întrunește cvorumul 
necesar pentru ca ședința să se desfășoare în condiții legale.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.74/20 august 2020 domnul consilier 
local Borcan Gheorghe a fost desemnat preşedinte de şedinţă pentru luna 
septembrie 2020. 
 Domnul președinte dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

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

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

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 3. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea achiziționării serviciilor de 
reprezentare juridică a orașului Băbeni prin primar în dosarul nr.816/46/2020 al 
Curții de Apel Pitești; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 
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4. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantilor Consiliului 
Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Liceului "George 
Țărnea” Băbeni pentru anul școlar 2020-2021; 

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

5. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentanților Consiliului 
Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat 
Valea Mare, oraș Băbeni pentru anul școlar 2020-2021; 

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

6. Proiect de hotărâre privitor la desemnarea reprezentantului Consiliului 
Local al oraşului Băbeni  în  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din 
cadrul Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni; 

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

7. Proiect de hotărâre privitor la validarea rectificării bugetului local al 
oraşului Băbeni pentru anul 2020, aprobată prin dispoziţia primarului oraşului 
Băbeni nr.279/03 septembrie 2020; 

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

8. Proiect de hotărâre privitor la prelungirea contractului de concesiune 
nr.13287/12 noiembrie 2004 încheiat cu CMI Dr. Sturzu V. Valentina, până la 
data de 15 octombrie 2022; 

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

9. Proiect de hotărâre privitor la modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al orașului Băbeni nr.81/27 septembrie 2018 privind aprobarea 
Studiului de oportunitate pentru stabilirea modalității de gestiune, aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de iluminat public, a 
Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public, precum și a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de iluminat public al orașului Băbeni; 

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

10. Proiect de hotărâre privitor la rectificarea bugetului local al orașului 
Băbeni pentru anul 2020; 

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

 11.  Petiții, întrebări, interpelări. 
Domnul președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se 

voteaza cu 13 voturi pentru. 
Domnul primar propune retragerea pct.10 de pe ordinea de zi și 

suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte: 
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Ph privind rectificarea bugetului local al orașului Băbeni și a listei de 
investiții finanțată din acesta pentru anul 2020 

Ph privind suplimentarea cu suma de 500.000 de lei a creditelor de 
angajament pentru anul 2020 pentru realizarea obiectivului de investiţii 
”Modernizare strazi de interes local Unirii-Uzinei, Ungureni-Romani intersectie 
cu str. Valea Imparatului” . 

Domnul președinte supune aprobării propunerea domnului primar care se 
votează cu 10 voturi pentru, 2 abțineri (Bivolaru Adrian, Vlăsceanu Nicolae) și 1 
vot împotrivă (Dănuleț Moise). 
 La punctul 1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din data 20 august 2020, domnul președinte invită la 
discuții. 
 Domnul președinte  supune aprobării procesul – verbal al şedinţei 
ordinare din data 20 august 2020 care se votează cu 13 voturi pentru. 

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

  Domnul Niculicea Tudorel îl propune pe domnul Croitoru Ion. 
 Nu mai au loc discuţii şi domnul președinte  supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 13 voturi pentru.-HCL nr.81/2020. 
 La ora 14,15, a sosit domnul Borcan Gheorghe. 

La punctul 3 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea achiziționării serviciilor de reprezentare juridică a orașului 
Băbeni prin primar în dosarul nr.816/46/2020 al Curții de Apel Pitești, 
unde, având în vedere avizele comisiilor de specialitate, domnul președinte  
invită la discuții. 

Nu au loc discuții și domnul președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Dănuleț Moise, 
Vlăsceanu Nicolae, Didiu Ion) și 1 abținere (Bivolaru Adrian). – HCL 
nr.82/2020. 

La punctul 4 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
reprezentantilor Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  Consiliul de 
Administraţie al Liceului "George Țărnea” Băbeni pentru anul școlar 
2020-2021, unde, având în vedere avizele comisiilor de specialitate, domnul 
președinte  invită la formularea de propuneri. 

Domnul Borcan Gheorghe o propune pe doamna Bălașa Maria. 
Domnul Antonescu Ion îl propune pe domnul Lazăr Ion. 
Nu se mai formulează alte propuneri și doamna secretar propune 

consiliului local să stabilească procedura de vot: fie prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit, fie prin folosirea cuvintelor DA sau 
NU. 

Domnii consilieri stabilesc procedura de vot prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit. 
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Doamna secretar procedează la întocmirea buletinelor de vot pe care le 
înmânează spre semnare președintelui de ședință după care îi cheamă în ordine 
alfabetică pe domnii consilieri, cărora le înmânează câte un buletin de vot. 

Comisia de validare procedează la numărarea voturilor, anunțând 
următoarele rezultate: 

Doamna Bălașa Maria: 10 voturi pentru, domnul Lazăr Ion 10 voturi 
pentru și 2 voturi nule. 

Doamna secretar general anunță că doamna Bălașa Maria și domnul Lazăr 
Ion au fost desemnați reprezentantii Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  
Consiliul de Administraţie al Liceului "George Țărnea” Băbeni pentru anul școlar 
2020-2021– HCL nr.83/2020. 

La ora 14.27, a sosit domnul Dudea Daniel. 
La punctul 5 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 

desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  
Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș 
Băbeni pentru anul școlar 2020-2021, unde, având în vedere avizele  
comisiilor de specialitate, domnul președinte invită la formularea de propuneri. 

Domnul Antonescu Ion îl propune pe domnul Didiu Ion. 
Domnul Antonescu Ion îl propune pe domnul Marinescu Fănel. 
Nu se mai formulează alte propuneri și doamna secretar propune 

consiliului local să stabilească procedura de vot: fie prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit, fie prin folosirea cuvintelor DA sau 
NU. 

Domnii consilieri stabilesc procedura de vot prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit. 

Doamna secretar procedează la întocmirea buletinelor de vot pe care le 
înmânează spre semnare președintelui de ședință după care îi cheamă în ordine 
alfabetică pe domnii consilieri, cărora le înmânează câte un buletin de vot. 

Comisia de validare procedează la numărarea voturilor, anunțând 
următoarele rezultate: 

Domnul Didiu Ion 13 voturi pentru, domnul Marinescu Fănel- 14 voturi 
pentru. 

Doamna secretar general anunță că domnul Didiu Ion și domnul 
Marinescu Fănel au fost desemnați reprezentantii Consiliului Local al oraşului 
Băbeni  în Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș 
Băbeni pentru anul școlar 2020-2021– HCL nr.84/2020. 

La punctul 6 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Școlii 
Gimnaziale sat Valea Mare, oraș Băbeni, unde, având în vedere avizele  
comisiilor de specialitate, domnul președinte invită la  formularea de propuneri. 

Domnul Antonescu Ion îl propune pe domnul Dudea Daniel. 
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Nu se mai formulează alte propuneri și doamna secretar propune 
consiliului local să stabilească procedura de vot: fie prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit, fie prin folosirea cuvintelor DA sau 
NU. 

Domnii consilieri stabilesc procedura de vot prin tăierea cu o linie a 
numelui consilierului local care nu este dorit. 

Doamna secretar procedează la întocmirea buletinelor de vot pe care le 
înmânează spre semnare președintelui de ședință după care îi cheamă în ordine 
alfabetică pe domnii consilieri, cărora le înmânează câte un buletin de vot. 

Comisia de validare procedează la numărarea voturilor, anunțând 
următoarele rezultate: 

Domnul Dudea Daniel 13 voturi pentru și un vot împotrivă. 
Doamna secretar general anunță că domnul Dudea Daniel a fost 

desemnat reprezentantul Consiliului Local al oraşului Băbeni  în  Comisia de 
Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Școlii Gimnaziale sat Valea Mare, oraș 
Băbeni – HCL nr.85/2020. 

La punctul 7 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
validarea rectificării bugetului local al oraşului Băbeni pentru anul 
2020, aprobată prin dispoziţia primarului oraşului Băbeni nr.279/03 
septembrie 2020, unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, 
domnul președinte invită la discuții. 

Nu au loc discuții și domnul președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Dănuleț Moise), 
și 1 abținere (Bivolaru Adrian). – HCL nr.86/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trece la 6 pe punctul  pe ordinea de zi, Petiții, întrebări și 

interpelări, unde domnul președinte invită la înscrieri la cuvânt. 
Nu au loc discuții. 
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, domnul președinte declară 

închise lucrările ședinței la ora 14.35. 
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        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 

     Adrian BIVOLARU                  Mihaela-Bianca DINICĂ 
 


