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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 08.07.2021  in sedinta ordinara a Consiliului local Baba-Ana convocata de 

primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 74/04.07.2021. 

 

 

 

   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 8 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie, lipsind d-nii Iacob Florica, Coman 

Eugen, Juganaru Gheorghe, Samsonovici Dan si Balasa Costel. 

          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 Cojocaru Adrian, propunere aprobata in unanimitate de voturi. 

D-l secretar general informeaza Consiliul local ca materialele necesare de pe ordine de zi 

au fost puse la dispozitia d-lor consilieri si nu s-au primit observatii sau amendamente la 

proiectele de hotarari de pe ordinea de zi. 

   Presedintele de sedinta d-l Cojocaru Adrian, preia conducerea lucrarilor sedintei si 

prezinta spre aprobare proiectul ordinei de zi:     

1.Aprobarea procesului verbal intocmit in sedinta din data de 30.06.2021; 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local  de venituri si cheltuieli, pentru 

anul 2021, rectificat si estimari pentru anii 2022-2024, aprobarea planului annual al achizitiilor 

publice, programul de investitii si utilizarea excedentului bugetar. 

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 30.06.2021. 

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 bugetului local  de venituri si cheltuieli, pentru 

anul 2021, rectificat si estimari pentru anii 2022-2024, aprobarea planului annual al achizitiilor 

publice, programul de investitii si utilizarea excedentului bugetar. 

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. 

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

lucrarile acesteia inchise. 

 

 

PRESEDINTE  DE SEDINTA, 

COJOCARU ADRIAN 

SECRETAR GENERAL, 

                                                                        DAVID GHEORGHE                                                                                             


