
 
ROMÂNIA 

Judetul  PRAHOVA 

Comuna  BABA ANA 

Consiliul Local 

 

 

HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea platilor,  reprezentand penalitati in valoare de 0.1% calaculata la valoarea eligibila 

nerambursabila ramasa de plata , ca urmare a solicitarii de modificare a unor contracte de finantare cu 

Agentia pentru Finantarea Investitiilor. 

 

 

-Luând act de referatul de aprobare al primarului Dragu Ion in calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 

nr. 1517/26.02.2021, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al prima-

rului, înregistrat sub nr. 1522/26.02.2021, precum şi de raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local 

înregistrat sub nr. 1520/26.02.2021; 

Având în vedere notificarile AFIR  inregistrate sub nr. : 

-1515/26.02.2021 referitor contract finantare nr. C1920072X217433107250/26.02.2020 cu 

titlul,, Executie lucrari pentru cresterea sugurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a 

comunei Baba Ana , judetul Prahova “;  

-1502/26.02.2021 referitor contract de finantare nr. C1920072X217433107249/26.02.2020 cu 

titlul ,, Amenajare spatiu verde in satul Baba Ana , comuna Baba Ana , judetul Prahova “ ; 

-nr.1481/26.02.20212021 referitor contract de finantare nr. 

C0720AN00021633100409/27.04.2017 cu titlul: „ „Extindere canalizare  si alimentare cu apa in 

comuna Baba Ana sat Baba Ana si sat Conduratu”; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

În temeiul art. 139 alin.(1) si art.196, alin 1, lit.a din din O.U.G nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 

      CONSILIUL LOCAL  AL  C O M U N E I  B A B A  A N A   adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art.1. Se aproba plata penalitatilor in valoare de 0.1% calaculata la valoarea eligibila 

nerambursabila ramasa de plata, in valoare de 231,96 lei, conform art.12(2) din Anexa I a Contractului 

de finantare nr. C1920072X217433107250/26.02.2020 cu titlul ,,Executie lucrari pentru cresterea 

sugurantei si prevenirea criminalitatii in zona de actiune a comunei Baba Ana , judetul Prahova “, ca 

urmare a modificarii contractului respectiv. 

Art.2. Se aproba plata penalitatilor in valoare de 0.1% calaculata la valoarea eligibila 

nerambursabila ramasa de plata, in valoare de 239,15 lei, conform art.12(2) din Anexa I a Contractului 

de finantare nr. C1920072X217433107249/26.02.2020 cu titlul ,,Amenajare spatiu verde in satul Baba 

Consilieri in functie     = 13 

Consilieri prezenti       = 13 

Votat pentru                 = 13 

Votat impotriva           =  0  

Abtineri                       =   0 



Ana , comuna Baba Ana , judetul Prahova “, ca urmare a modificarii contractului respectiv. 

Art.3. Se aproba plata penalitatilor in valoare de 0.1% calaculata la valoarea eligibila 

nerambursabila ramasa de plata, in valoare de 6597,20 lei, conform art.12(2) din Anexa I a Contractului 

de finantare nr. C0720AN00021633100409/27.04.2017 cu titlul „Extindere canalizare  si alimentare cu 

apa in comuna Baba Ana sat Baba Ana si sat Conduratu”, ca urmare a modificarii contractului respectiv. 

 Art.4. Primarul comunei, d-nul primar Dragu Ion si compartimentul financiar – contabil din 

aparatul de specialitate al primarului comunei  Baba Ana  , JUDETUL  Prahova  , vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

      Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului PRAHOVA in vederea 

efectuării controlului legalităţii. 
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