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NR. 11585/30 iulie 2020 
 

PROCES-VERBAL, 
Încheiat astăzi, 30 iulie 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.239/24 iulie 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. 

La şedinţa participa doamna Bulagea Cătălina, șef birou contabilitate, 
impozite și taxe locale, doamna secretar general Dinică Mihaela-Bianca și 
domnul administrator public Păunoiu Constantin Cristian. 
 Doamna secretar general face prezenta domnilor consilieri, constatând că 
sunt prezenti 13 membri ai consiliului local din 14 în funcție ( absentează 
domnul consilier Dudea Daniel, iar domnul Barbu Alexandru și-a depus demisia 
din calitatea de consilier local) și anunță că se întrunește cvorumul necesar 
pentru ca ședința să se desfășoare în condiții legale.  
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr.56/30 iunie 2020 doamna consilier local 
Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna iulie 2020. 
 Doamna președinte dă citire proiectului ordinii de zi care contine 
urmatoarele puncte:      

1. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor extraordinare convocate de 
îndată în 24 iunie 2020 și 25 iunie 2020, precum și a procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din data 30 iunie 2020; 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de 
expirarea duratei normale a mandatului domnului Barbu Alexandru, și 
declararea locului ca vacant; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
 3. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
orașului Băbeni nr.1/29 iunie 2016 privind  constituirea comisiei de validare; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
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4. Proiect de hotărâre privitor la validarea mandatului de consilier local al 
domnului Didiu Ion, următorul supleant în lista de candidați a Partidului Național 
Liberal; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
5. Proiect de hotărâre privitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al 

orașului Băbeni nr.6/29 iunie 2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate; 
Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 

6. Proiect de hotărâre privitor la alegerea preşedintelui de şedinţă pentru 
luna august 2020; 

Iniţiator:  PRIMAR – dr. Ștefan BOGDAN; 
7. 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 
II-lea 2020; 

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

 8.  Petiții, întrebări, interpelări: răspuns la solicitarea domnului consilier 
Vlăsceanu Nicolae, consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Băbeni, 
formulată în ședința ordinară din data de 30 iunie 2020. 

Doamna președinte supune aprobarii proiectul ordinii de zi, care se 
voteaza cu 13 voturi pentru. 
 La punctul 1 pe ordinea de zi, Aprobarea proceselor-verbale ale 
ședințelor extraordinare convocate de îndată în 24 iunie 2020 și 25 
iunie 2020, precum și a procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 
30 iunie 2020, doamna președinte invită la discuții. 
 Nu au loc discuţii şi doamna președinte  supune aprobării procesul – 
verbal al şedinţei extraordinare din data 24 iunie 2020 care se votează cu 4 
voturi pentru (Croitoru Ion, Marinescu Fănel, Lazăr Ion, Guran Constantin 
Cristian – cei prezenți la ședința din 24 iunie 2020) și 9 abțineri. 

Doamna președinte  supune aprobării procesul – verbal al şedinţei 
extraordinare din data 25 iunie 2020 care se votează cu 7 voturi pentru 
(Croitoru Ion, Marinescu Fănel, Lazăr Ion, Guran Constantin Cristian, Antonescu 
Ion, Borcan Gheorghe, Barbu Alexandru – cei prezenți la ședința din 24 iunie 
2020) și 6 abțineri. 

Doamna președinte  supune aprobării procesul – verbal al şedinţei 
ordinare din data 30 iunie 2020 care se votează cu 13 voturi pentru. 

 La punctul 2 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privind 
constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului domnului Barbu Alexandru, și declararea locului ca 
vacant, doamna președinte invită la discuții. 
 Nu au loc discuţii şi doamna președinte  supune aprobării proiectul de 
hotărâre care se votează cu 13 voturi pentru.-HCL nr.68/2020 
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La punctul 3 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.1/29 iunie 
2016 privind  constituirea comisiei de validare, doamna președinte invită 
la formularea de propuneri. 

Domnul Dănuleț Moise îl propune pe domnul Vlăsceanu Nicolae. 
Nu se mai fac alte propuneri și doamna președinte supune aprobării 

completarea comisiei de validare cu domnul Vlăsceanu Nicolae, propunere 
aprobată cu 13 voturi pentru. – HCL nr.69/2020 

La punctul 4 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
validarea mandatului de consilier local al domnului Didiu Ion, 
următorul supleant în lista de candidați a Partidului Național Liberal, 
doamna secretar invită membri comisiei de validare să analizeze legalitatea 
alegerii domnului Didiu Ion și să semneze procesul-verbal cu propunerea de 
validare. 
 Doamna secretar general: o să dau citire procesului – verbal al comisiei 
de validare: 

”PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi, 30 iulie 2020, 

 
 Astăzi, 30 iulie 2020,  Comisia de validare aleasă de Consiliul local al 
oraşului Băbeni, prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Băbeni nr.1/29 iunie 
2016, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile art.31 alin.3 din 
Legea administraţie publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu ocazia verificării legalității alegerii domnului Didiu 
Ion, supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal la alegerile locale 
din anul 2016. 
 Prin adresa Organizației Județene Vâlcea a Partidului Național Liberal 
nr.470/03 iulie 2020, înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub nr. 10119/06 
iulie 2020 s-a comunicat faptul că următorul supleant pe lista de candidați la 
alegerile locale din anul 2016 este domnul Didiu Ion, aflat pe poziția 11 în listă, 
iar acesta face parte din această formațiune politică. 

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale privind alegerea 
domnului Didiu Ion, supleant pe lista de candidați a Partidului Național Liberal la 
alegerile locale din anul 2016. 
 Fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului domnului 
Didiu Ion din partea Partidului Național Liberal. 
 Drept pentru care  am încheiat prezentul proces verbal.” 

Doamnă președinte, vă rog să supuneți aprobării propunerea comisiei de 
validare. 

Doamna președinte supune aprobării propunerea de validare a mandatului 
de consilier local al domnului Didiu Ion, propunere aprobată cu 13 voturi 
pentru.-HCL nr.70/2020 
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Doamna secretar general îl invită pe domnul Didiu Ion  să depună 
jurământul, explicându-i procedura care va consta în citirea jurământului de 
către secretarul general, iar consilierul local va rosti cuvântul ”Jur” cu mâna pe 
Biblie și Constituție, după care va semna fiecare din cele două exemplare ale 
jurământului. 

Se dă citire jurământului:”Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, 
cu buna-credinta, tot ceea ce sta în puterile si priceperea mea pentru binele 
locuitorilor orașului Băbeni. Asa sa îmi ajute Dumnezeu! , iar domnul Didiu Ion 
rostește cuvântul ”Jur!”, după care semnează fiecare din cele două exemplare 
ale jurământului, unul pentru consilierul local, iar celălalt pentru dosarul 
ședinței. 
 Se trece la punctul 5 pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre privitor la 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Băbeni nr.6/29 iunie 
2016 privind stabilirea comisiilor de specialitate, doamna președinte  
invită la discuții. 
 Doamna secretar general: componența comisiilor de specialitate se 
stabilește având în vedere configurația politică. Prin urmare, locul revine 
Partidului Național Liberal și se completează cu domnul Didiu Ion. 

Nu au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 
hotărâre în forma inițiată de primar, care se votează cu 14 voturi pentru – HCL 
nr.71/2020. 

Se trece la punctul 6 pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind 
alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna august 2020, unde, 
doamna președinte  invită la propuneri. 

Doamna Bălașa Maria îl propune pe domnul Bivolaru Adrian. 
Nu se mai fac alte propuneri și doamna președinte supune aprobării 

proiectul de hotărâre care se votează cu 14 voturi pentru. – HCL nr.72/2020. 
Se trece la punctul 7 pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind 

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 II-lea 2020, unde, 
având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate, doamna 
președinte  invită la discuții. 

Domnul Vlăsceanu Nicolae: să ne explice doamna contabil că aici sunt 
probleme de finanțări și să ne facă să înțelegem. 

Dați curs la ce ați scris, ce s-a încasat, ce s-a plătit. Nu e posibil să avem 
încasări de 26% și să luăm salarii de 100%! Vorbesc de compartimentele care 
aveau obligația de a recupera banii. Mare problemă, scrie negru pe alb,nu mai 
sunt dubii. Văd că datoriile cresc, încasările sunt mici. 

Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: avand in vedere prevederile art 49 
alin.(12) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile 
si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul 
expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii 
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principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si 
aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele 
doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu 
scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a 
veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului: 
   a) sa nu inregistreze plati restante; 
   b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori 
utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma 
platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat 
zero. 

Urmare, propun spre dezbatere si aprobare contul de execuţiei al 
bugetului local  al oraşului  Băbeni şi al institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii  la finele 
trimestrului II 2020, după cum urmează: 

A. BUGET LOCAL 
A.1. VENITURI: 
- prevederi bugetare initiale  = 30.220.560 lei; 
- prevederi bugetare rectificate = 30.286.560 lei; 
- prevederi bugetare trimestriale = 20.242.910 lei; 
- excedent folosit = 373.244 lei 
- incasari realizate = 7.845.257 lei; 
A.2. CHELTUIELI: 
- credite bugetare initiale =  30.220.560 lei; 
- credite bugetare rectificate = 30.286.560 lei 
- credite bugetare trimestirale =  20.476.160 lei; 
- plati efectuate =  6.920.622 lei. 
A.3. EXCEDENT DIN EXECUTIA CURENTA LA 30.06.2020 = 924.635. 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: acum, dați-ne explicații, că asta am văzut! 
Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: în ce sens? 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: de ce cheltuim mai mult decât încasăm? 
Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: nu se poate cheltui mai mult decât 

încasăm, pentru că nu ne dă voie statul. Este un program avizat de Ministerul 
Finanțelor care nu permite abateri. 

Domnul Lazăr Ion: sunt încasări de 78 și cheltuieli de 69. 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: nu se regăsește o factură foarte mare, cu 

lucrarea la strada asta aici. Ultima factură care s-a plătit la cei cu asfaltul. 
Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: sunt toate facturile operate.  
Domnul Vlăsceanu Nicolae: e prinsă și s-a plătit? 
Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: da. 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: când s-a plătit? 
Doamna contabil șef Bulagea Cătălina:la timpul ei. 
Domnul Borcan Gheorghe: e vorba de factura de 757 mii de lei? 
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Domnul Vlăsceanu Nicolae: da, care s-a plătit în luna iulie. E factura 
pentru care s-au făcut ședințele succesive. Nu se regăsește ca neplătită.  Mai 
există altă factură neplătită la Bebetrans în luna a șasea? 

Doamna contabil șef Bulagea Cătălina: nu, a fost doar un rest de plată. 
Domnul Vlăsceanu Nicolae: nu e nimic cu realitatea, restul din factura de 

plată la Bebetrans a fost plătită în luna iulie , încercați să ne prostiți. 
Nu mai au loc discuții și doamna președinte supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se votează cu 11 voturi pentru și 3 abțineri (Dănuleț Moise, 
Vlăsceanu Nicolae, Bivolaru Adrian). – HCL nr.73/2020. 

Se trece la 8 pe punctul  pe ordinea de zi, Petiții, întrebări și 
interpelări, unde doamna președinte invită la înscrieri la cuvânt. 

Doamna Bălașa Maria: domnule Păunoiu, pe Mărculești e rău de tot acolo. 
Domnul Mihalcea Marius: Apavilul nu a preluat rețeaua de canalizare. Cum 

poate veni să-mi ceară bani dacă nu au rețeaua în primire? Să intre în legalitate 
și suntem de acord să plătim. Rețeaua nouă pe Coloniei nu e a lor.  

Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, doamna președinte declară 
închise lucrările ședinței la ora 14.41. 
      
 
 
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 

     Maria BĂLAȘA                  Mihaela-Bianca DINICĂ 
 


