
 1 

ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 29.01.2021  in sedinta ordinara a Consiliului local Baba-Ana 

convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 10/22.01.2021. 

 

 

   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 06.01.2021; 

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

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei BABA ANA, judeţul 

Prahova;  

4.Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare de invatamant 

preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 in comuna Baba Ana; 

5 Proiect de hotarare privind trecerea in evidenta separata a persoanelor 

carora li s-a intocmit acte de insolvabilitate in anul 2020; 

6.Alte probleme.  

D-l presedinte de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi si este aprobata 

in unanimitate de voturi. 

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

1. Aprobarea procesului-verbal al sedintei din data de 06.01.2021. 

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. 
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3.Proiect de hotarare privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului comunei BABA ANA, judeţul 

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 organizarea retelei scolare de invatamant 

preuniversitar de stat pentru anul scolar 2021-2022 in comuna 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. 

5 Proiect de hotarare privind trecerea in evidenta separata a persoanelor 

carora li s-a intocmit acte de insolvabilitate 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. 

6.Alte probleme.  

D-l Iacob Florica precizeaza ca la intocmirea bugetului local sa se aiba in 

vedere si alocarea de sume pentru a se face rampa de acces la cele doua cabinete 

medicale din satuul Baba Ana. Mai mentioneaza ca drumul judetean 149 in 

Conduratu este in continuare blocat pe un sens acolo unde s-a intervenit de catre 

S.C. Hidro pentru reteaua de apa si exista pericolul de accidente. 

D-l Craciun Ciprian mentioneaza ca in satul Conduratu pe traseul drumului 

judetean 149 nu sunt semne de circulatie la toate intersectiile. 

D-l Juganaru Gheorghe reitereaza faptul ca la intersectia drumului catre satul 

Ciresanu nu sunt idicatoare rutiere creind nesiguranta pentru persoanele straine de 

zona. 

In ceea ce priveste lucrarile efectuate de S.C.Hidro la apa si canal, acestea 

lasa de dorit deoarece in urma lucrarilor de reparat drumurile nu sunt aduse la starea 

initiala, exemplificand in satul Ciresanu unde si acum sunt gramezi de pamant 

lasate pe acostamentul drumului. 

D-l Cojocaru Adrian solicita ca fiecare salariat de la primarie sa prezinte un 

raport de activitate in sedinta Consiliului Local. Deasemeni mai intreaba daca in 

cadrul primariei exista persoana incadrata special pentru accesare de fonduri 

europene. 

D-l secretar general care este si responsabil resurse umane, mentioneaza ca 

pentru fiecare salariat al primariei exista un raport de evaluare pentru activaitatea 

anului precedent, raport ce se intocmeste in luna ianuarie a urmatorului an, iar 

aceste rapoarte sunt deja intocmite si se afla la dosarul profesional al fiecarui 

salariat. Aceste rapoarte se pot consulta numai cu aprobarea primarului fara a fi 

facute publice. In ceea ce priveste persoana cu atributii speciale pentru accesare de 

fonduri europene, nu existe un post de incadrare special, acesta fiind acoperit de 

compartimentul de acizitii publice, iar la implementarea proiectului exista infiintata 

comisie pentru fiecare proiect care urmareste derularea acestuia. 

D-l Grancea Marin solicita sa se prezinte consiliului local un dosar cu 

continutul actelor intocmite cu ocazia organizarii unui concurs pentru un post  

vacant.  

D-l secretar general mentioneaza ca sunt intocmite dosare cu toate 

documentele emise cu ocazia organizarii concursurilor pentru ocuparea de posturi 
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vacante, acestea fiind arhivate si pot fi consultate la sediul primariei conform 

procedurilor legale. 

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                                                                                             


