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lncheiat azi 2 5 .01 .202 2 , ora 1 1 cu ocazia seclintei ordinare a Clonsiliului Local Babana.

Sedinta a fbst corrrocata conlbrm dispozitiei primarului nr. 09/0,l.01.2022,secretarui

gener-al al comunci Babana Prodanel Adina C)ana, constata ca la sedinta participa un numar

dc 11 consilieri nembrii ai Consilului Local llatrana din cei 11 consilieri in l'unctie .scclinata

este con(lusa de consilierul Anghel tr,lircea pr eseclinte de sedinta.

Dl. Preseclinte de scdinta Anghel Mir cea deschide lucrarilc seclintei si da citire
ordinii cle zi care cuprindc urmatoarele puncte , Citirca procesului verbal din sedinta
anter:ioara, cal.e este semnat de catre presedintele de sedinta si aprobat in una.nimitate de
catrc consilieri.

l'resedintele de sedinta , AngheJ Mircea supune 1a vot CJrdinea de zi carc este aprobata

cu i 1 \ oturi , drept pentru care incepe clezabaterca seclintei djn luta ianuari.

7. Se suoune discutiei proiedul nr.7. privind alegerea presedintului de sedinta al
consilului local Babana pentru perioada feb ru a rie-a prilie 2022.

Se alege pregedinte de Sedin!5 5i se desemneazi cu conducerea lucrarilor tedintei
Consilului Local al comunei Bdbana, dl consiler local Radu lon din partea partidului
Miscarea Populara.

Proicctul este aDrobat.rr I I votrrri robarea - al erea resedintei de

sedinta - domnul consilier local Radu lon

1,. Se trece lo proiectul nr.2, initiqt de primor, lvon Vosile Bebe Dti\ir d aprobarea
raportului de Activitate al Serviciului Voluntar pentru situatii de Urgenta Babana in
anul 2021.

5e aproba Raportulde activitate alServiciuluiVo untar pentru Situatiide urgenta Babana pe anul2021care
face parte integranta din prezenta hotarare, prin anexa nr.1

2. Se trece lq proiectul nr.3, initiat de primor, lvqn Vqsile Bebe , privind aprobarea
consumului lunar de carburanti pentru vehicule si utilale care deservesc comuna
Babana pe a nul 2022.

Se aprobS nivelul consumului de carburanli pentru vehiculele 5i utilajele care deservesc comuna

Babana , conform anexei care face parte integrant5 din prezenta hot;rare
Pro.e. lu F.te al,rul'al .u ll\ulrrri l-rrt-L dorobared.osumulLr decarbu-a'ltr pentru

vehiculele gi utilajele care deservesc Comuna Babana, dupa cum urmeaza

c.nsumu unar de carburant pentru parcu auto a Pr mar el Babana, anul2022

Nrinmakiculare ip carburant Cota Lunara
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'roiectul cste anrobat cu I I voturi Dentnr aorobarea . Raoortului

Activitate alServiciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Babana.
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Se trece ld prciectul nr,4, initiat de primdr, privind aprobarea Planului anual de Lucrari

- pentru benefiaciarii Legii416/2001 perioada ianuarie 2022- decembtie 2022

se aproba Planul Anual General de Actiuni sau Lucrari de lnteres Local , perioada

ianuarie2022-decembrie 2022,decatre beneficiarii Legii ff.476/2007, care au obligatia de

a efectua orele de munca prevazute de lege Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru

aprobarea Planului Annual de actiuni de interes local.

Se trece lq proiectul nr.s, initiot de Drimar, lvon Vqsile Bebe , privind aprobarea

Programului Pricipalelor Activitati si caiendarul- Artistic pe anul 2022 al comunei

Ba ban a.

Se aproba cu 11 voturi pentru derularea Principalelor activitati si ale calendarului -

artistic pe anul 2022, ce se vor desfasura in cursulanului.
Se trcce ld proiectul nr.6, initiot de primdr, lvon Vosile Bebe , privind aprobarea

incheierii Actului Aditional la Contractul de asociere in vederea realizarii si imlementarii
sistemului informatic in ju detu I Arges, pe ntru anul 2022 intre Consiliulludetean Arges,Consiliul

local Babana si SC Ara Software Group Srl.

Se aproba cu ll voturi pentru inchere ActuluiAditional la Contractul de asociere in vederea rea izarii

si implementarii sistemului informatic in judetu Arges, pentru anu 2022, intre Consiliul Judetean Arges,

Consillul Local Babana si SC Ara Software Group SRL .

Se trece lq prciectul nr.7, initiqt de pimqr, lvan Vqsile Bebe, privind aprobarea noului

larifla apa potabila in comuna Babaha,distribuit .le catre S.C. Administrare si txPloatare a

Patrimoniului sj Scrliciilor.le Utilitrti Publice Arges S.A.,judetul Arges.

Se siabileste noultarif la apa potabila in comuna Babana, de catre S.C- Administrare si Exploatare a

Patrimoniului si Serviciilor de utilitati Publice Arges S.A., judetul Arges.



Consiliul Local aproba pretul de 5.62 lei/mc fara TVA, noul pret, punandu se in aplicare incepand cu

lu na februarie 2022.

Proiectuleste aprobat cu ll voturi pentru aprobarea nouluitarif la apa potabila in comuna Babana

Setrece lq proiectul nr'8, initiot de Drimor, lvqn Vqsile Bebe,privind inventarierea bunurilor

apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ, teritoriale Eabana la data de 11.72.2021.

Se aproba inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei

Babana, conform anexelor care fac parte integrantA din prezenta hotarare

tnventarierea bunurilor din domeniu public si privat se va face de catre comisia speciala pentru

intocmirea sl actualizarea inventarului bunurilor din dorneniul public sidomeniul privatal uATBabana, prin

dispozitia primarulul n r.76A din 11 .12.2421
Comisia speclaLa va inventaria toate bunurile din domeniul pubic si prlvat al comrrnei Babana

indiferent daca sunt intabulate saLl nu in cartea funciara siva intocmi un raport de speciaLitate in vederea

trasmiteriii efectivu ui pentru initierea unui proiect de hotarare de inventariere a bunurllor

de 3l decembrle 2021

Se aproba cu 11 voturi pentru inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al

unitatii administrativ- teritoriale Babana ta data Se aproba inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc

domeniul public si privat al comunei Babana, conform anexelor care fac parte integrant; din prezenta

hota16re.
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Se da citire la referatul domnului Duminica Daniel Constantin, prin care ne aduce la

cunostinta, faptul ca la compartimentul agricol in ultima perioada, a fost un volum mare de

lucru, intrucat conform Legii in vigoare, a fost necesara schimbarea registrelor Agricole, unde

a fost nevoie de o persoana care sa complecteze noile registreagricole. ln cursul anului 2021

domnul Marinita Teodosie, a ajutat la comptectarea registrelor Agricole, fara a fi renumerat,

acesta solicitAnd o scutire la impozitele si taxele locale, pntru anul 2020-2021-2022' lala de

munca depusa de acesta.

Domnii consilieri propun scutirea domnului Marinita Teodosie, valoarea impozitelor si

taxelor locale, fiind de 2500 lei.

se da citire referatului cu nr.428 din 79 072022, ptin care domnulDuminica Constantin

Daniel, solicita scutirea de la impozitele sitaxele locale a celor doi membrii care fac parte din

comisia de fond funciar, acestia nefiind renumerati de catre consiliul local, ca se prezinta la

sedintele lunare de Fond Funciar.

Domnii consilieri supun Ia vot si voteaza cu ll voturi pentru scutirea celor doi membrii

din comisia de Fond Funciar Babana, domnulDima Nicolae si domnulstan Anton domiciliati in

com una Babana.

Se da citire cererea nr.535 din data de 25.01.2022, prin care domnul Stoica Gh

Gheorghe, solicita scutirea de la plata impozitelor si taxelor locale, aferente anului 2022 ,

deorarece in anul 2021 a avut loc un incediu in gospodaria sa, in urma caruia i-a fost distrusa

o parte din gospadarie.

Domnii conilieri supun la vot si voteaza in unanimitate de voturi , scutirea de la plata

impozitelor sitaxelor locale ale domnuluiStoica Gheorghe, aferente anului 2022'



Se trece la cererea cu n r.269 din 73.07.2022 , prin care doa mna Rada Da niela Georgiana,

domiciliata in comuna Babana, sat Grosi , solicita scutirea taxei de gunoi, acesta fiind plecata

din tara. Domnii Cosnilieri, sunt de acord in unanimitate de voturi, pentru scutirea taxei de

gu^oi pentru doamna Rada Daniela Georgiana.

Se da citire cererea doamnei Anghel Nicoleta Camelia, cu nr.231 din 12.07.2022, prin

care doamna solicita un ajutor de inmormantare, pentru tatal sau , Anghel Nicolae, decedat in

data de 11 ianuarie 2022. Domnii conilieri ia in discutie cererea privind ajutorul de

inmormantare, si propun scutirea taxelor si impozitelor care se regasesc la rolul defunctului

Anghel Nicolae, pana in prezent. Domnii consilieri se pun de comun acord cu scutirea de la
rolul defunctului Anghel Nicolae si voteaza cu 11 voturi pentru scutirea sumelor care se

regasesc la rolul sunumitului domiciliat in comuna Babana,sat Babana nr.192.

Se da citire referatuldomnului Stancu Gheorghe delegat satesc in zona Bajenstii Mari,
prin care sunumitul propune inJocuirea conductorului de iluminat public de pe strada, intrucat

acesta este vechi si deteriorat, producandu-se avarii destul de des .

Domnul consilier Dima Andrei vine si dansul cu aceeasi propunere pentru strada Aleea

Mamulea din satul Babana. Domnul primar, ia cuvantul si le aduce la cunostinta domnilor
conilieri, ca aceste propuneri vor fi prinse pe lista de investitii pentru anul 2022.

Domnul primar, le mai aduce la cunostinta domnilor consilieri, ca in satul Lupuieni, in

zona fostului camin Cultural, in saptamana urmatoare, vor avea loc defrisari de vegetatie pe

ambele sensuri-

Domnul consilier Sorescu lon , solicita si dansu I in zona sa de responsabilitate, la intrarea

pe strada Ciobanesti, satulCiobanesti dupa service domn ului Marinita, acelasi lucru, curatarea

de vegetatie pe ambele sensuri de mers.

Domnul consilier local , Radu lon, doreste in zona sa de responsabilitate din Bacani,

indreptarea drumului cu un greder, domnul primar, ia cuvantul si le aduce la cunostinta

domnilor consilieri, €a in momentul cand se va incalzivremea, grederulva fi in zona respectiva.

Domnul consilier Dumnica Adrian, ia cuvantul si propunad inlocuirea conductei de apa

dupa aleea Topora din satul Grosi, precum si inlocuirea lampilor de iluminat public, cu unele

noi cu led, in aceeasizona, domnul primar ia cuvantul si le aduce la cunostinta consilierilor, ca

si aceasta propunere va fi prinsa in lista de investitii pentru anul 2022.

Presedintclc de seclinta cleclara inchisa sc'dinta inainte de incheierea seclintei, stabilind

sedinta ordinara din luna l'ebruarie in clata dc 09.
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