ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BABA ANA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 27.11.2020 in sedinta ordinara a Consiliului local Baba-Ana
convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia nr. 160/20.11.2020.

Lucrarile sedintei se desfasoara la sediul Centrului cultural din satul Baba
Ana.
Secretarul general al comunei face apelul nominal rezultand ca la lucrarile
sedintei sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie.
In afara de d-nii consilieri, la lucrarile sedintei participa primarul si secretarul
general al comunei.
Lucrarile sedintei sunt deschise de catre d-na Dragoi Victoria, presedinte de
varsta care arata ca sedinta este legal constituita.
Presedintele de varsta solicita ca lucrarile sedintei sa fie preluate de catre un
presedinte de sedinta. Este propusa d-na Dragoi Victoria, propunere aprobata in
unanimitate de voturi.
D-l secretar general informeaza Consiliul local ca toare materialele necesare
de pe ordine de zi au fost transmise d-lor consilieri in format electronic pe adresele
de e-mail ale acestora si nu s-au primit observatii sau amendamente la proiectele de
hotarari de pe ordinea de zi.
Presedintele de sedinta d-na Dragoi Victoria, preia conducerea lucrarilor
sedintei si supune spre aprobare proiectul ordinei de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 18.11.2020;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea Domnului Primar DRAGU ION,
reprezentantul Comunei BABA ANA si a inlocuitorului de drept al acestuia, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova”;
3.Proiect de hotarare privind desemnarea Domnului Primar DRAGU ION,
reprezentantul Comunei BABA ANA si a inlocuitorului de drept al acestuia, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Apei - Prahova”;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
introducere teren in intravilan (S=56059 mp) -Zona mixta: unitati agricole si unitati
industriale si depozite pentru amplasare ferma 1 gaini ouatoare (maxim 60000
capete) si amenajare drum acces (Sst = 58414 mp);
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului Local al comunei Baba Ana;
6.Alte probleme.
D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi si este aprobata
in unanimitate de voturi.
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In continuare se trece la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi:
1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 18.11.2020.
Este supus aprobarii si este aprobat in unanimitate de voturi in forma
prezentata de catre consilieri prezenti la sedinta respectiva.
2.Proiect de hotarare privind desemnarea Domnului Primar DRAGU ION,
reprezentantul Comunei BABA ANA si a inlocuitorului de drept al acestuia, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Deseurilor Prahova”.
Se da citire de catre d-l primar a proiectului de hotarare respectiv, dupa care
nefiind obiectii, d-l presedinte de sedinta, supune spre aprobare proiectul de
hotarare si este adoptat in unanimitate de voturi.
3.Proiect de hotarare privind desemnarea Domnului Primar DRAGU ION,
reprezentantul Comunei BABA ANA si a inlocuitorului de drept al acestuia, în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Apei - Prahova”.
Se da citire de catre d-l primar a proiectului de hotarare respectiv, dupa care
nefiind obiectii, d-l presedinte de sedinta, supune spre aprobare proiectul de
hotarare si este adoptat in unanimitate de voturi.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
introducere teren in intravilan (S=56059 mp) -Zona mixta: unitati agricole si unitati
industriale si depozite pentru amplasare ferma 1 gaini ouatoare (maxim 60000
capete) si amenajare drum acces (Sst = 58414 mp).
Se da citire de catre d-l primar a proiectului de hotarare respectiv, dupa care
nefiind obiectii, d-l presedinte de sedinta, supune spre aprobare proiectul de
hotarare si este adoptat in unanimitate de voturi.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si
Functionare a Consiliului Local al comunei Baba Ana.
Se da citire de catre d-l primar a proiectului de hotarare respectiv, dupa care
nefiind obiectii, d-l presedinte de sedinta, supune spre aprobare proiectul de
hotarare si este adoptat in unanimitate de voturi.
6.Alte probleme.
D-l primar prezinta Raportul inregistrat sub nr. 7685/01.10.2020, privind
activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul I al anului 2020 intocmit de compartimentul asistenta sociala.
Se da citire adresei inregistrata sub nr. 9170/24.11.2020. primite de la
Primaria orasului Mizil prin care solicita adoptarea unei hotarari de cesionare a
partilor sociale detinute de comuna Baba Ana la SC Salub S.A. operator deseuri la
care am renuntat in favoarea ADI deseuri Prahova. D-l primar informeaza Consiliul
local ca urmeaza a se veni in sedinta urmatoare cu un proiect de hotarare in acest
sens dupa ce se va face o evaluare a partilor sociale.
Se da citire adresei nr.7315/21.09.2020, a S.C. W INCONCEPT DESING
SRL prin care solicita in concesiune o suprafata de circa 1,00 ha teren in vederea
construirii unei baze sportive. D-l primar informeaza Consiliul local ca ar exista o
suprafata in satul Conduratu dar actualmente are destinatia construirii de locuinte si
urmeaza a se face un studiu in acest sens.
D-l Preda Nicolae este nemultumit de faptul ca drumul D 13 din satul Baba
Ana este prevazut cu extindere canalizare doar pana la jumatatea acestuia.
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D-l primar mentioneaza ca mai sunt o parte din strazi (ganguri, capete de
strazi in toate satele) care nu au putut fi cuprinse in acest proiect de extindere a
canalizarii pe fonduri europene, iar acestea vor fi luate in calcul la urmatoarea
extindere chiar daca se va face prin fonduri proprii.
Totodata mentioneaza ca odata cu lucrarile de extindere la canalizare s-au
facut stricaciuni la multe strazi, iar acestea vor fi reparate din fonduri prorii.
In ceea ce priveste bransarile la reteaua de gaze din proiectul in curs, acestea
vor fi evaluate la 700-1500 lei/bransament in functie de numarul de focuri.
Nemaifiind probleme de discutat la ordinea de zi, d-nul presedinte de sedinta
declara lucrarile acesteia inchise.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
DRAGOI VICTORIA
SECRETAR GENERAL,
DAVID GHEORGHE
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