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NR.19795 /22 decembrie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 22 decembrie 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. 385/16 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 16,00. 

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 15 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, toate proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
întrunesc condițiile art.136 alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 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 dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţelor din data de 10 noiembrie 
2020, 07 decembrie 2020, 08 decembrie 2020 și 09 decembrie 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna ianuarie 2021; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 

          

                   

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BĂBENI 

 

ORAȘUL BĂBENI, STR. DRAGOŞ VRÂNCEANU, NR.171, 245100 

JUDEŢUL VÂLCEA 
TELEFON/FAX:0250/765160; 

e-mail:babeni@vl.e-adm.ro; web site: www.orasbabeni.ro 

mailto:primaria_babeni@yahoo.com
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 3. 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; 

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 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; 

6. Proiect de hotărâre privitor la aprobarea contului de execuţie al 
bugetului local  al oraşului  Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al 
III-lea 2020; 

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

7. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
oraşului Băbeni nr.97/11 decembrie 2007 privind asocierea oraşului Băbeni cu 
judeţul Vâlcea,  precum si cu municipiile, oraşele si  unele comune din judeţul 
Vâlcea în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  APA 
Vâlcea; 

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

8. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.30/27 martie 2013 privind desemnarea reprezentantului 
oraşului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul 
Vâlcea; 

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

9. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.75/19 noiembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului 
Consiliului Local al oraşului Băbeni în Adunarea Generală a Acţionarilor a Apavil 
S.A; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 
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10. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.26/23 februarie 2016 privitor la înființarea Asociației Fotbal 
Club Băbeni; 

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

11. Proiect de hotărâre privitor la mandatarea reprezentantului orașului 
Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea” să  aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 
Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea acestora; 

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

12. Proiect de hotărâre privitor la mandatarea reprezentantului orașului 
Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea” să aprobe completarea art.36 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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

13. Proiect de hotărâre privitor la reorganizarea Comisiei tehnice de 
urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobarea Regulamentului de funcţionare 
al acesteia; 

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

14. Proiect de hotărâre privitor la solicitarea către Guvernul României de 
trecerea, cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului și din 
administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea, în domeniul public 
al orașului Băbeni, județul Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al orașului 
Băbeni; 

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

15. Proiect de hotărâre privitor la concesionarea directă a unui teren 
aparținând domeniului privat al orașului Băbeni, în vederea construirii unui 
balcon, pe durata existenței construcției; 

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

16. Proiect de hotărâre privitor la darea în folosință gratuită, pe durata 
existenței construcției a unui teren în suprafață de 700 mp, aparținând 
domeniului public al orașului Băbeni, către Societatea Națională de Transport 
Gaze Naturale ”TRANSGAZ” SA; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
Avizează: comisiile de specialitate; 
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 17.  Prezentarea Raportului nr.16575/23 octombrie 2020 al Curții de 
Conturi, Camera de Conturi Vâlcea. 
 18. Petiții, întrebări, interpelări. 
 Doamna președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se 
voteaza cu 12 voturi pentru. 
 La punctul 1 pe ordinea de zi, Aprobarea procesului-verbal al 
şedinţelor din data de 10 noiembrie 2020, 07 decembrie 2020, 08 
decembrie 2020 și 09 decembrie 2020, doamna președinte invită la 
discuții. 
 Nu au loc discuții și doamna președinte  supune aprobării procesele – 
verbale, după cum urmează: 

10 noiembrie 2020 – 15 voturi pentru 
07 decembrie 2020 – 15 voturi pentru 
08 decembrie 2020 – 11 voturi pentru (cei prezenți la ședință) 
09 decembrie 2020 - 11 voturi pentru (cei prezenți la ședință). 
 La punctul 2 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea 

preşedintelui de şedinţă pentru luna ianuarie 2021, doamna președinte 
invită la propuneri. 

  Domnul Lazăr Ion îl propune pe domnul Bărbosu Dumitru. 
 Nu se mai fac alte propuneri şi doamna președinte  supune aprobării 
proiectul de hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru.-HCL nr.9/2020. 

La punctul 3 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, doamna președinte  invită la formularea de propuneri. 

Astfel, domnul Croitoru Ion îl propune pe domnul Bărbosu Dumitru, iar 
domnul Vlăsceanu Nicolae îl propune pe domnul Antonescu Ion. 

Nu se mai fac alte propuneri, iar doamna secretar general anunță că fiind 
vorba de persoane, votul este secret și supune aprobării procedura de vot: fie 
prin utilizarea cuvintelor DA sau NU, fie prin tăierea cu o linie. 

Se aprobă procedura de vot prin tăierea cu o linie. 
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. 

După finalizarea procedurii de vot, doamna secretar general procedează la 
numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votului, anunțând că ambele 
propuneri au obținut 15 voturi pentru. HCL nr.10/2020 

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, doamna 
președinte  invită la formularea de propuneri. 
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Domnul Vlăsceanu Nicolae o propune pe doamna Bălașa Maria. 
Domnul Bîrzan Emilian îl propune pe domnul Tincoi Remi. 
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. 

După finalizarea procedurii de vot, doamna secretar general procedează la 
numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votului, anunțând că ambele 
propuneri au obținut 15 voturi pentru. HCL nr.11/2020 

La punctul 5 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, doamna președinte invită la formularea de propuneri. 

Domnul Antonescu Ion îl propune pe domnul Borcan Gheorghe. 
Domnul Croitoru Ion îl propune pe domnul Vlăsceanu Nicolae. 
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. 

După finalizarea procedurii de vot, doamna secretar general procedează la 
numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votului, anunțând că domnul 
Borcan Gheorghe a obținut 6 voturi pentru, domnul Vlăsceanu Nicolae a obținut 
7 voturi pentru, iar două voturi au fost nule. 

Prin urmare, nefiind întrunită majoritatea simplă a celor prezenți, nu a fost 
adoptată hotărâre de consiliu local. 

La punctul 6 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
aprobarea contului de execuţie al bugetului local  al oraşului  Băbeni 
şi al institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial 
din venituri proprii si subventii pentru trimestrul al III-lea 2020, unde, 
având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna președinte invită la  
discuții. 
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Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.12/2020. 

La punctul 7 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Băbeni nr.97/11 
decembrie 2007 privind asocierea oraşului Băbeni cu judeţul Vâlcea,  
precum si cu municipiile, oraşele si  unele comune din judeţul Vâlcea 
în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara  APA 
Vâlcea, unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna 
președinte invită la  discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.13/2020. 

La punctul 8 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.30/27 
martie 2013 privind desemnarea reprezentantului oraşului Băbeni în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Serviciul de Salubrizare a Localităţilor din judeţul Vâlcea, unde, având 
în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna președinte invită la  
discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.14/2020. 

La punctul 9 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.75/19 
noiembrie 2012 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 
al oraşului Băbeni în Adunarea Generală a Acţionarilor a Apavil S.A, 
unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna președinte 
invită la  formularea de propuneri. 

Domnul Lazăr Ion îl propune pe domnul Antonescu 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. 

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. 

După finalizarea procedurii de vot, doamna secretar general procedează la 
numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votului, anunțând că domnul 
Antonescu Ion a obținut 15 voturi pentru.-HCL nr.15/2020 

La punctul 10 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.26/23 
februarie 2016 privitor la înființarea Asociației Fotbal Club Băbeni, 
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unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna președinte 
invită la  formularea de propuneri. 

Domnul Vlăsceanu Nicolae îl propune pe domnul Liță 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. 

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. 

După finalizarea procedurii de vot, doamna secretar general procedează la 
numărarea voturilor și stabilirea rezultatului votului, anunțând că domnul Liță 
Ion a obținut 15 voturi pentru.-HCL nr.16/2020 

La punctul 11 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să  aprobe 
încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 
Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea 
acestora, unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna 
președinte invită la  discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.17/2020. 

La punctul 12 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe 
completarea art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările 
și completările ulterioare, unde, având în vedere avizele  comisiilor de 
specialitate, doamna președinte invită la  discuții. 

Domnul Tincoi Remi: ei se vaită că au probleme cu băncile și altele, dar 
au posibilitatea să racordeze oamenii la apă. 

Domnul Croitoru Ion: eu propun să fie mandatat să nu aprobe 
completarea art.36. 

Nu mai au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre în forma inițială care se votează cu 15 voturi împotrivă, după care 
votează proiectul de hotărâre însoțit de amendamentul domnului Croitoru Ion 
care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.18/2020. 

La punctul 13 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
reorganizarea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului 
şi aprobarea Regulamentului de funcţionare al acesteia, unde, având în 
vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna președinte invită la  discuții. 
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Domnul Munteanu Nicolae-Daniel: tot ce s-a construit în Băbeni e sub 
semnătura domnului Stoicănescu, sunteți de acord? 

Domnul Croitoru Ion: da. 
Nu mai au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.19/2020. 
La punctul 14 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 

solicitarea către Guvernul României de trecerea, cu titlu gratuit a unui 
imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură - Centrul Județean Vâlcea, în domeniul public al 
orașului Băbeni, județul Vâlcea și în administrarea Consiliului Local al 
orașului Băbeni, unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, 
doamna președinte invită la  discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.20/2020. 

La punctul 15 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
concesionarea directă a unui teren aparținând domeniului privat al 
orașului Băbeni, în vederea construirii unui balcon, pe durata 
existenței construcției, unde, având în vedere avizele  comisiilor de 
specialitate, doamna președinte invită la  discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.21/2020. 

La punctul 16 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la darea 
în folosință gratuită, pe durata existenței construcției a unui teren în 
suprafață de 700 mp, aparținând domeniului public al orașului Băbeni, 
către Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”TRANSGAZ” 
SA, unde, având în vedere avizele  comisiilor de specialitate, doamna 
președinte invită la  discuții. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru. – HCL nr.22/2020. 

Se trece la punctul 16 pe ordinea de zi, Prezentarea Raportului 
nr.16575/23 octombrie 2020 al Curții de Conturi, Camera de Conturi 
Vâlcea, unde câte un exemplar al raportului a fost înmânat fiecărei comisii de 
specialitate odată cu convocarea ședinței de consiliul. 

Doamna contabil șef, Bulagea Cătălina îi invită pe domnii consilieri să 
ridice problemele pe care le au. 

Domnul Tincoi Remi: ce mă doare pe mine: Casa de Cultură unde apare 
ceva mobilier și nu s-a înregistrat. 

Doamna Bulagea Cătălina: s-a înregistrat achiziția de mobilier, dar au 
omis să le treacă în inventar. Este vorba de dotările CNI și când s-a făcut 
recepția s-a făcut cu totul, fără să se țină cont de mobilier și centrală. Ei au 
mărit valoarea clădirii și Curtea spune că nu e corect, ci trebuie evidențiate 
separat. 
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Domnul Tincoi Remi: Unde se poate face lumină, haideți să facem lumină! 
Haideți să vedem despre ce e vorba! 

Domnul primar: am avut o firmă de care am tras să termine lucrările.  
Îl vom aduce pe domnul director să vă explice. 
Se trece la 17 pe punctul  pe ordinea de zi, Petiții, întrebări și 

interpelări, unde doamna președinte invită la înscrieri la cuvânt. 
Domnul Munteanu Nicolae-Daniel: în următoarea ședință de consiliu, 

arhitectul să-mi prezinte documentația de arhitectură pentru lucrarea din 
centrul orașului. 

Domnul Borcan Gheorghe: domn primar, se mai aude ceva de canalizare? 
Domnul primar, Bogdan Ștefan: am vorbit cu Apavilul și au cerut sprijin de 

la Coniz, dar canalizarea va fi numai când va da bani UE pentru montarea 
pompelor. 

Domnul Bărbosu Dumitru: cu stația de la noi de acolo, s-ar putea să-i dea 
drumul. 

Domnul Vlăsceanu Nicolae: gura de canal din sensul giratoriu. 
Domnul Tincoi Remi: domnule primar, au venit sărbătorile, s-a umplut 

Aleea Liceului de mașini de nu mai putem trece. Sunt probleme mari, vor 
ajunge și la bătaie. Nu mai pot trece nici mașinile Ambulanței. 

Tuile de la intrarea în Băbeni trebuie tăiate. 
Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, doamna președinte declară 

închise lucrările ședinței la ora 17.06. 
      
 
 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 

     Maria BĂLAȘA                  Mihaela-Bianca DINICĂ 
 


