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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 28.05.2021  in sedinta extraordinara a Consiliului local Baba-Ana 

convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 52/21.05.2021. 

 

 

   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 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 supune 

spre aprobare proiectul ordinei de zi:     

1.Aprobarea procesului verbal incheiat in sedinta din data de 24.05.2021; 

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

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

31.03.2021;  

4.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar  de stat, respectiv Scoala Gimnaziala Baba Ana, aferente 

lunilor decembrie 2020- martie 2021; 

5. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special domnului Dragu Ion - primar, 

reprezentantul comunei Baba Ana jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova’’; 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „GAZ 2018” Prahova; 

7. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Dobre Sorin, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

8. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numiteii Dumitru Mihaela, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

9. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Pastrav Fanica-Nelu, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

10. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Alexe Marius-Daniel, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

11. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Militaru Andreea Gabriela, ca urmare a 

neinceperii construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

12. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Iancu Cristina, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 
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13. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Colt Maria, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

14. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Nita Nicoleta-Denisa, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

15. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Frusinoiu Constantin, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului; 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Pavel Vasile-Constantin; 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ene Emilia-Andreea; 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ardeleanu Valentina-Adriana; 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Militaru Daniela-Ionela-Alina; 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Stejaru Ion-Cristian; 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Frusinoiu Gigi-Florin; 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ciobanu Constantin-Alexandru; 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Lăzăroiu George; 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru David Florentina-Oana; 

25.Alte probleme.  

D-l Primar solicita introducerea pe ordinea de zi si a proiectului de hotarare privind 

actualizarea indicatorilor proiectului “Amenajare spatiu verde in satul Baba Ana , comuna Baba 

Ana , judet Prahova”. 

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

l primar 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 24.05.2021. 

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  cazuri de interpelari. 

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

31.03.2021. 

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 decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar  de stat, respectiv Scoala Gimnaziala Baba Ana, aferente 

lunilor decembrie 2020- martie 2021. 

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 acordarea unui mandat special domnului Dragu Ion - primar, 

reprezentantul comunei Baba Ana jud.Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 

‘’Parteneriatul pentru Managementul Apei 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. 
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6.Proiect de hotarare privind aprobarea desfiintarii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „GAZ 2018” 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. 

7. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Dobre Sorin, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului 

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 retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numiteii Dumitru Mihaela, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Pastrav Fanica-Nelu, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. 

10. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Alexe Marius-Daniel, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. 

11. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Militaru Andreea Gabriela, ca urmare a 

neinceperii construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. 

12. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Iancu Cristina, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. 

13. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Colt Maria, ca urmare a neinceperii construirii 

locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului 

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. 

14. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitei Nita Nicoleta-Denisa, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 

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. 

15. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit 

gratuit pentru construirea unei locuinte numitului Frusinoiu Constantin, ca urmare a neinceperii 

construirii locuintei in termen de un an de la data atribuirii terenului. 



 4 

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. 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Pavel Vasile-Constantin. 

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. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ene Emilia-Andreea. 

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. 

18. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ardeleanu Valentina-Adriana. 

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. 

19. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Militaru Daniela-Ionela-Alina. 

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. 

20. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Stejaru Ion-Cristian. 

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. 

21. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Frusinoiu Gigi-Florin. 

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. 

22. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Ciobanu Constantin-Alexandru. 

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. 

23. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru Lăzăroiu George. 

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. 

24. Proiect de hotarare privind aprobarea cererii si atribuirea terenului gratuit pentru 

construirea unei locuinte pentru David Florentina-Oana. 

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. 

25. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor proiectului “Amenajare spatiu 

verde in satul Baba Ana , comuna Baba Ana , judet 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. 

26. Alte probleme. 

D-l primar informeaza consiliul local cu privire la semnarea contractului de finanatare 

pentru investitia pe fonduri guvernamentale infiintare distributie gaze in comuna Baba Ana. 
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D-l Balasa Costel Traian mentioneaza ca nu  se mai incaseaza  de catre operatorul 

deseurilor contravaloarea facturilor din lipsa de chitante. Acelasi lucru este semnalat si de catre d-

l Cojocaru Adrian. 

D-l primar intervine prin telefon cu conducerea operatorului de colectare deseuri si se 

clarifica situatia in sensul ca sunt disponibile chitante si casierul va incasa facturile. 

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                                                                                             


