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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 26.02.2021  in sedinta ordinara a Consiliului local Baba-Ana 

convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 13/19.02.2021. 

 

 

   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 propus d-l Balasa Costel-Traian, propunere aprobata in 

unanimitate de voturi. 

D-l secretar general informeaza Consiliul local ca toate 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-l Balasa Costel-Traian, preia conducerea lucrarilor 

sedintei si supune spre aprobare proiectul ordinei de zi:     

           1.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta din data de 29.01.2021; 

           2.Raspuns la interpelarile din sedinta precedenta, daca este cazul; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea contul de executie a bugetului local la 

31.12.2020, precum si a procesului verbal privind inventarierea mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar, materialelor, formularelor cu regim special si a altor valori in 

anul 2020; 

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea obligatiilor si responsabilitatilor care 

revin institutiilor publice agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a 

comunei Baba Ana si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea 

sanctiunilor; 

5.Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Baba Ana şi 

aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de 

salubrizare”; 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit 

pentru construirea unei locuinte pentru Preda Ioana-Laura; 

7.Alte probleme.  
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D-l Primar solicita introducerea pe ordinea de zi a unui numar de doua 

proiecte de hotarare, ca urmare a intervenirii unei situatii de urgenta, dupa cum 

urmeaza: 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de 

garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN,  în vederea obţinerii avansului pentru 

proiectul integrat ,,Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna Baba Ana, 

sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”‚  – prin PNDR –Submăsura 7.2; 

8.Proiect de hotarare 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. 

D-l secretar general mentioneaza ca cele doua proiecte de hotarare sunt 

insotite de documentele precizate de art.136, pct.8, din  OUG 57/2019 privind codul 

administrativ si pot fi inscrise pe ordinea de zi. 

D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi cu modificarea 

propusa  si este aprobata in unanimitate de voturi. Ordinea de zi aprobata, se 

numeroteaza astfel incat punctul “Alte probleme” sa fie dezbatut ultimul. 

In continuare se trece la prezentarea materialelor de pe ordinea de zi: 

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 29.01.2021. 

Este supus aprobarii si este aprobat in unanimitate de voturi in forma 

prezentata de catre consilieri prezenti la sedinta respectiva. 

2.Raspuns la interpelarile din sedinta precedenta, daca este cazul; 

Nu sunt interpelari pentru care trebuiesc prezentate raspunsuri. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea contul de executie a bugetului local la 

31.12.2020, precum si a procesului verbal privind inventarierea mijloacelor fixe, 

obiectelor de inventar, materialelor, formularelor cu regim special si a altor valori in 

anul 2020. 

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 obligatiilor si responsabilitatilor care 

revin institutiilor publice agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a 

comunei Baba Ana si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea 

sanctiunilor. 

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 instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul 

prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Baba Ana şi 

aprobarea “Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxei speciale de 

salubrizare”. 

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.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit 

pentru construirea unei locuinte pentru Preda Ioana-Laura; 

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. 
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7.Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a scrisorii de 

garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN,  în vederea obţinerii avansului pentru 

proiectul integrat ,,Extindere canalizare si alimentare cu apa in comuna Baba Ana, 

sat Baba Ana si sat Conduratu , judetul Prahova”‚  – prin PNDR –Submăsura 7.2. 

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. 

8.Proiect de hotarare 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 

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. 

9.Alte probleme.  

D-l primar informeaza consiliul local cu privire la stadiul de realizare a 

proiectelor in curs de derulare: 

-Distributia gaze in comuna are toate avizele necesare, urmeaza sa se 

pronunte AFIR asupra cotei de finantare ce revine comunei Baba Ana si va trebui 

depuse acordurile de bransare care inca nu sunt date in totalitate de locuitorii 

comunei; 

-Parcul din satul Baba Ana este aproape finalizat, dar se fac multe stricaciuni 

de catre persoane necunoscute si pana la montarea camerelor de supraveghere va 

trebui sa fie gasite masuri suplimentare de supraveghere pentru identificarea 

persoanelor care fac aceste stricaciuni.  

D-l Juganaru Gheorghe solicita ca politia locala sa-si faca treaba mai bine. 

D-l Preda Nicolae mentioneaza ca problema capacelor la gurile de canalizare  

lipsa nu s-a rezolvat. 

Nemaifiind probleme de discutat la ordinea de zi, d-nul presedinte de sedinta 

declara lucrarile acesteia inchise. 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA, 

BALASA COSTEL-TRAIAN 

 

SECRETAR GENERAL, 

                                                                        DAVID GHEORGHE                                                                                             


