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ROMANIA 

JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA BABA ANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

 

Incheiat astazi 30.06.2021  in sedinta extraordinara a Consiliului local Baba-Ana 

convocata de primarul comunei Baba Ana prin Dispozitia  nr. 23.06.2021. 

 

 

   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 28.05.2021; 

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

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea bugetului local, rectificat, pentru anul 2021; 

4.Proiect de hotarare privind finantarea nerambursabila de la bugetul local cu suma de 

8000 lei, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportiv, pentru Asociatia 

Sportiva “Olimpia Ciresanu 1976”. 

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

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

6.Alte probleme.  

D-l primar solicita retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind  

aprobarea bugetului local, rectificat, pentru anul 2021 si introducerea pe ordinea de zi a 

proiectului de hotarare privind prorogarea termenului de instituire a 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”, stabilit 

prin H.C.L. nr. 8/26.02.2021. 

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 28.05.2021. 

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  prorogarea termenului de instituire a 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”, stabilit 

prin H.C.L. nr. 8/26.02.2021. 

Se da citire de catre d-l primar a proiectului de hotarare respectiv, precizand faptul ca 

operatorul serviciului de salubrizare nu a prezentat situatia cu persoanele care nu au inceiate 

contracte si termenul de infiintare a taxei se proroga cu o luna. 
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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 finantarea nerambursabila de la bugetul local cu suma de 

8000 lei, pentru activitati nonprofit de interes general in domeniul sportiv, pentru Asociatia 

Sportiva “Olimpia Ciresanu 1976”. 

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 aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar  de stat, respectiv Scoala Gimnaziala 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. 

6. 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. 

D-l Balasa Costel Traian mentioneaza ca sunt foarte multe camine de canalizare cu capace 

lipsa sau deteriorate si trebuiesc luate masuri pentru evitarea unor accidente nedorite. 

D-l Cojocaru Adrian solicita informatii primarului cu privire la racordarea la reteaua de 

canalizare a locatarilor de pe gangul care nu are legatura la canalizare. 

D-l primar mentioneaza ca nu se poate extinde reteaua de canalizare pe acele ganguri, dar 

daca proprietarii isi cumpara pompe de refulare, urmand ca primaria sa-I ajute cu saparea 

canalului. 

D-l Preda Nicolae mentioneaza ca mai sunt gospodarii in aceiasi situatie si au primit 

acelasi raspuns, dar acest fapt nu este normal si trebuieste gasita o solutie deoarece si ei sunt 

locuitorii comunei si platitori de taxe. 

D-l Cojocaru Adrian, solicita sa se mai revizuiasca situatia loturilor acordate tinerilor 

pentru construirea unei locuinte deoarece sunt depesiri mari ale termenului de acordare a terenului 

si nu sunt construite locuintele.  

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                                                                                             


