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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 25.03.2021  in sedinta extraordinara a Consiliului local Baba-

Ana convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 23/22.03.2021. 

 

 

   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 intocmit in sedinta din data de 26.02.2021; 

2.-Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai 

obiectivul : ,, INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE 

NATURALE IN COMUNA BABA ANA, SATELE APARTINATOARE BABA 

ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, JUDETUL PRAHOVA “ ca 

urmare a solicitarilor de clarificari. 

3.-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 26.02.2021. 

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 aprobarea indicatorilor  tehnico-economici ai 

obiectivul : ,, INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE 

NATURALE IN COMUNA BABA ANA, SATELE APARTINATOARE BABA 

ANA, CIRESANU, CONDURATU, SATU NOU, JUDETUL PRAHOVA “ ca 

urmare a solicitarilor de clarificari. 
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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.Alte probleme.  

D-l primar informeaza consiliul local cu privire la identificarea unor proiecte 

de investitii in care sa existe posibilitatea atragerii de fonduri europene cum ar fi 

drumurile de exploatatie care pot fi modernizate, sunt identificate un numar de 3 

drumuri de exploatatie. Considera ca si gardul de la Scoala din satul Conduratu 

trebuie refacut in totalitate. 

D-l Balasa Costel Traian solicita identificarea unor solutii de diminuare a 

numarului de caini comunitari care sunt de fapt adusi pe teritoriul comunei si lasati 

in libertate. Aceiasi problema o semnaleaza si d-l Iacob Florica. 

D-l Juganaru Gheorghe solicita urgentarea instalarii camerelor de 

supraveghere video. 

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                                                                                             


