
ROMANIA 

JUDETUL PRAHOV A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BAL ｔｅｾｔｉ＠

Nr. 4742/29.03.2021 

PROCES-VERBAL 

al ｾ ･ ､ｩｮｴ･ｩ＠ de indati a Consiliului local ｂ ｩｬｴ･ｾｴｩ＠

din data de 25.03.2021 

Incheiat astazi, 25.03.2021, m sedinta de mdata a Consiliului Local ｂ｡ｬｴ･ｾｴｩＬ＠ la care 

au participat un numar de 13 consilieri din totalul de 13 existenti, dupa cum urmeaza: Balan 

George Tiberiu, ｂｵｲ､ｵｾ･ ｬ＠ Nicolae, Cemat Horia Constantin, ｃ ｨ ｩ ｲ ｩ｣ｨ･ｾ＠ Viorel Lucian, 

Istratescu Simona, Moise Ion, Moise Mihail Bogdan, Nita Daniel, Olaru Aurelia, Paiceanu 

Ion Cristian, Rusnacu Viorica Elena, Sica Ion, Toma Elena si Dobre Ion -delegat satesc. 

Sedinta s-a convocat in baza Dispozitiei nr. 141125.03.2021 emisa de primarul 

comunei ｂ｡ｬｴ･ｾｴｩＮ＠

Avand in vedere situatia existenta cu privire la starea de alerta prelungita prin H.G. 

nr.293/11.03.2021 si pentru a se evita contactul mtre persoane, in vederea prevenirii si 

combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, ｾ･､ｩｮｴ｡＠ a fost anuntata telefonic, in data de 

25.03.2021, iar domnii consilieri s-au prezentat pe rand la sediul rimariei pentru a vota 

proiectul de hotarare mscris pe ordinea de zi, care trebuia aprobat urgent ｾｩ＠ maintat la 

Consiliul judetean Prahova. 

Proiectul inscris pe ordinea de zi a fost Proiectul de hotarare privind aprobarea 

Acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Prahova ｾｩ＠ Unitatea Administrativ 

Teritoriala comuna ｂ｡ｬｴ･ｾ ｴｩＬ＠ judetul Prahova in vederea realizarii documentatiilor tehnico

economice pentru investitia ,,Extindere retea de distributie gaze naturale in unele localitati din 

Judetul Prahova". 

Pentru dezbaterea acestui proiect a fost prezentata adresa nr.933/24.03.2021 inaintata 

de Consiliul Judetean Prahova si HCJ Prahova nr.43/18.03.2021 rivind aprobarea Acordului 

mtre Unitatea Administrative Teritoriala Judetul Prahova ｾｩ＠ unele Unitati Administrativ 

Teritoriale din judetul Prahova, in vederea realizarii documentatiilor tehnico-economice 

pentru investitia ,,Extindere retea de distributie gaze naturale m u ele localitati din Judetul 

Prahova". 

Supus la vot, proiectul de hotarare a fost adoptat cu 13 voturi "pentru". 

Prezentul proces verbal a fost mcheiat m doua exemplare, din care unul se mainteaza 

la Institutia Prefectului - Judetul Prahova. 

SECRETAR GENERAL, 

POPESCU ｓ ｾ ａ＠ M.il.DALINA 
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