
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                  
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificarii  bugetare a bugetului local pentru  
trimestrul III al anului 2016 

 
 

  Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  primarului comunei Baia, inregistrata sub nr.7620 din 
23.08.2016; 
  -     raportul  prezentat de  Compartimentul  financiar contabil, patrimoniu, impozite si 
taxe locale inregistrat sub nr. 7621 din 23.08.2016; 
-     avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.7842 
din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2),art. 36 alin.(1) art. 49 alin.(5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificarile si completarile   
ulterioare;  
     În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. a, art 45 alin. (2), lit. a, art.115 alin.1 lit. ,,b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 

H O T Ă R ĂȘTE 
 

Art . 1.  Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III  
al anului 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din  prezenta  hotarare .  
Art. 2. Se aproba  lista de investiții pe capitole, aferent anului 2016, actualizată, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din  prezenta  hotarare; 
Art.3. Se aprobă repartizarea fondului de rezervă în sumă de 91.000, suma aferenta 
trimestrului III  astfel :  
-    la cap. 51.01.03 – 71.01.01 suma de 22.000 lei 
-    la cap. 67.02.03.03 – 71.03 suma de 22.000 lei 
-    la cap. 67.02.05.03 – 71.01.01suma de 22.000 lei 
-    la cap. 65.02 – 71.01.01 suma de 10.000 lei 
Art. 4. (1)Se aproba virarea  sumei de 15.000 in cadrul  Capitolului 84.02de la  84.02.03.01 
la  84.02.03.01. 
             (2) Se aproba  virarea  sumei de  25000 în cadrul Capitolului 67.07de la 67.02.06  la 
67.02.05.03. 
Art.5. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul financiar 
contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2016, cu respectarea 
legalităţii si încadrarea in sumele propuse si aprobate atât la venituri cat si la cheltuieli.  
 
 
 



 
 
 
Art. 6. Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevazut de lege, primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava și se aduce la 
cunoștinţă publica prin afișare la sediul primariei. 
    
 
 

  Președinte de sedință,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
       Neculai HLIHOR                                                                            Rodica COCEAN   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                        
                                                                      HOTĂRÂRE 
                    privind aprobarea contului de execuție al bugetului local   
                de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II al anului 2016   
 
Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrata sub nr. 7622 din 23.08.2016 ;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia,inregistrat sub nr. 7626 din 23.08.2016 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat 
sub nr. 7841 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
 - art. 49 alin.(12)  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completările ulterioare; 
 - art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(4), lit.,,a”, din Legea administrației publice locale 215/2001, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
     În baza prevederilor art. 45, alin.(1),  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administra iei 
publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  



 
 

HOTARĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aproba contul de execuție, a bugetului local de venituri si cheltuieli  pentru 
trimestrul II al anului 2016 conform anexei, care fac parte integranta din prezenta hotarâre. 
 Art.2.Primarul comunei Baia prin Comapartimentul financiar contabil  va aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.3. Prezenta hotarâre se comunica , prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevazut de lege, primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava si se aduce la 
cunoștinţă publica prin afișare la sediul primariei.  
 
Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează, 
      Consilier local                                                                     Secretarul  comunei                                       
  Neculai    HLIHOR                                                                            Rodica COCEAN   
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aderarea comunei Baia la Asociaţia Comunelor din România 

 

          Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava, având in vedere: 

- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul unităţii administrativ-teritoriale, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2003; 

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi pe cele ale Statutului 
Filialei Judeţene Suceava a Asociaţiei Comunelor din România precum şi prevederile 



Hotărârii Adunării generale nr. 3/2001 privind constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei 
Comunelor din România, 
-  luând act de expunerea de motive prezentată de  doamna  Tomescu Maria , primarul 
comunei Baia , înregistrată cu nr.7815 din 31.08.2016 şi de raportul compartimentului de 
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, înregistrat sub nr.7816    
din 31.08.2016; 
- raportul de avizare al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr. 
7861 din 31.08.2016; 
În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e) şi alin. (7) lit. c), art. 45 alin. 

(1) şi alin. (2) lit. f), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. - (1) Se aprobă aderarea comunei  Baia   la Asociaţia Comunelor din România, 

însuşind prevederile Statutului acesteia. 
(2) Se aprobă participarea funcţionarilor publici/personalului contractual din cadrul 

Primăriei Comunei Baia şi al instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la constituirea 
Corpurilor profesionale ale Asociaţiei Comunelor din România. 
           Art. 2. - Reprezentarea comunei  Baia   în cadrul Asociaţiei Comunelor din România, 
precum şi în cel al Filialei Judeţene Suceava a Asociaţiei Comunelor din România, se asigură 
de către primarul comunei sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat 
de reprezentare, aprobat prin dispoziţia primarului comunei. 

  Art. 3. - Obligaţiile financiare rezultate din acordurile de cooperare, de înfrăţire sau 
de aderare la Asociaţia Comunelor din România se suportă din bugetul local al comunei  
Baia . 

 Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege: primarului comunei, prefectului judeţului Suceava, 
preşedintelui Asociaţiei Comunelor din România, preşedintelui Filialei Judeţene Suceava a 
Asociaţiei Comunelor din România. 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin intermediul secretarului 
comunei, în termenul prevăzut de lege. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                                      Contrasemnează:                                                                                           
 Neculai Hlihor                                                               Secretar comună, 
                                                                                            Rodica COCEAN 
  Baia:31.08.2016 
  Nr. 44 

 
 

 
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 



 

                          

 

  HOTĂRÂRE 
                    privind  organizarea și desfasurarea Manifestarilor culturale si artistice 

ale Festivalului „BAIA FILE DE ISTORIE – EDITIA XXXV” 
   

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrata sub nr. 6867 din 1.08.2016;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Baia,inregistrat sub nr. 6868 din 1.08.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat 
sub nr. 7843 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile,  
-   art. 20 alin(1)lit. i)din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile  
si completările ulterioare; 

   În conformitate cu prevederile  art. 36  alin.(4) lit ,,a”, alin. (6)lit ,,a”, pct. 4 si art.45 alin.2 
lit .a,din Legea nr.215/2001,republicată, cu modificările si completările ulterioare  
privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Festivalului ”Baia  File De Istorie - Editia 
XXXV”   pentru data de 8 septembrie 2016, conform programului din Anexa nr. 1. 
Art. 2. Se aprobă alocarea din veniturile proprii ale bugetului local a sumei de 17.000lei  
pentru organizarea și desfasurarea  activitatilor cultural – artistice.   
Art. 3. Se aprobă  Anexa 2 privind cheltuielile pentru organizarea Festivalului”Baia  File 
de istorie - Editia XXXV” . 
Art.4. Primarul comunei,  prin  compartimentele de specialitate va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                          Contrasemnează, 
      Consilier local                                                                         Secretarul  comunei                             
    Neculai HLIHOR                                                                           Rodica COCEAN  
                                                                                               
                                                                                                                                                                        
B A I A:31.08.2016 
Nr.45 

 

 

 
 

 



Anexa 1 la HCL nr. 45/31.08.2016 

 
Festivalul “BAIA – File de Istorie” - 8 septembrie 2016 
 
Program – Actiuni stiintifice si cultural-artistice 
 
ORA ACTIVITATI CULTURAL - ARTISTICE 
10:30 Simpozion “Baia – Leagan de Istorie si Cultura” 
12:00 Vizite la biblioteca comunala “Mihai Gafita” – Expozitie Suzana Fintinariu 
12:30 Vizite la Muzeul de Istorie si Etnografie precum si la alte obiective istorice. Sceneta 

“Procesul lui Nica” – Inv. Miron Elena 
12:30 Pe scena: Sarbatorirea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la casatorie (Nunta de Aur) 

– inmanarea diplomelor, etc. 
13:00 Acordarea de Diplome de Onoare pentru promovarea cantecului, jocului si artei populare 

romanesti unor personalitati din comuna 
13:30 Primirea festiva a oaspetilor 
14:00 Parada costumelor populare, a formatiilor si ansamblurilor artistice din: Cimpulung 

Moldovenesc, Pojorita, Dolhesti, Preutesti,Malini, Baia, Bogata – cu patru cai frumosi in 
fata si acompaniata de cantec de fanfara 

14:15 Primirea festiva a tuturor formatiilor si ansamblurilor artistice 
14:20 Tudorita Cuciorva – solista de cantec popular 
14:30 Suita jocuri populare – ansamblul “Strajerii” din Baia 
14:40 Livia Bradatan – solista de cantec popular 
14:50 Ansamblul “Stefan cel Mare” Baia, cantec si joc popular 
15:00 Grupul vocal instrumental “Piatra Soimului” din Cimpulung Moldovenesc 
15:15 Valentin Bertea – solist muzica populara 
15:30 Ansamblul “Strajerii” din Dolhesti 
16:00 Sorin Filip si ansamblurile “Piatar Soimului” si “Plaiurile Pojoritei” 
17:00 Doamna cantecului popular – DANIELA CONDURACHE 
17:45 Fanfara “Vuietul Somuzului” Preutesti 
18:10 Andra Ioana Matei – solista de cantec popular 
18:45 Simona Vasilovici – solista de cantec popular 
19:00 Lamasanu Maria – solista de cantec popular 
19:15 Ansamblul “Floare de Malin” din Malini 
19:40 Mihaela Pohoata – solista de cantec popular 
19:50 Andrei Mihailov – solist muzica populara 
20:00 
23:00 

Formatia Portativ 

 
     Primar,                                                                               Consilier debutant,             

dr. Tomescu Maria                                                             Vasian Mariana -Angela  

 

 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                 Secretarul comunei, 
         Consilier local                                                                                      Rodica Cocean 
        Neculai Hlihor                                                                                        



 

 

 
 

 

Anexa 2 la HCL 

 

Festivalul “BAIA – File de Istorie” 

Joi 8 septembrie 2016 

Program – Actiuni stiintifice si cultural-artistice 
 
 ACTIVITATI CULTURAL - ARTISTICE  SUMA 
 Simpozion “Baia – Leagan de Istorie si Cultura” -diplome 20 x 2 = 40 lei 

-flori 20 x 2 = 40 
-apa plata: 20x 1 =  20 lei 
-apa minerala: 20x 1 =  20 lei 
-suc: 20 x 1 = 20 lei 
-cafea: 2 x 20 = 40 lei 
-zahar: 1x 13 =13 lei 
-placinte: 40X 1,5 = 60 lei 
-alune: 1x 10 = 10 lei 
-brezele: 1 x 10 = 10 lei 

 
 
 
 
273 

 Vizite la biblioteca comunala “Mihai Gafita” 
 – Expozitie Suzana Fintinariu 

-diplome: 1  x 2 = 2 lei 
- buchet flori : 1 x 20 = 20 lei 
 

32 

 Vizite la Muzeul de Istorie si Etnografie precum  
si la alte obiective istorice. Sceneta 
“Procesul lui Nica” – Inv. Miron Elena 

 
 

 

 Pe scena: Sarbatorirea cuplurilor care au 
implinit 
 50 de ani de la casatorie (Nunta de Aur)  
– inmanarea diplomelor, etc. 

-diplome 30 x 2 = 60 lei 
-flori 20 x 2 = 40 lei 
- sampanie: 30 x 6 = 180 lei 
-colaci: 60 x 2 = 120 lei  

400 

 Acordarea de Diplome de Onoare pentru 
 promovarea cantecului, jocului si artei populare 
romanesti unor personalitati din comuna 

  

 Premierea elevilor cu nota 10 -diplome: 4 x 2 = 8  8 
 Primirea festiva a oaspetilor   
 Parada costumelor populare, a formatiilor si  

ansamblurilor artistice din:  
Cimpulung Moldovenesc, 
 Pojorita, Dolhesti, Preutesti,Malini, Baia, Bogata  
– cu patru cai frumosi in fata si acompaniata de  
cantec de fanfara 

  

 Primirea festiva a tuturor formatiilor  -colaci: 30x 2= 60 lei 60 



si ansamblurilor artistice 
 Tudorita Cuciorva – solista de cantec popular 100 lei 100 
 Suita jocuri populare – ansamblul “Strajerii” din  

Baia 
  

 Livia Bradatan – solista de cantec popular 100 lei 100 
 Ansamblul “Stefan cel Mare” Baia, cantec si joc 

 popular 
  

 Grupul vocal instrumental “Piatra Soimului” din 
Cimpulung Moldovenesc 

  

 Valentin Bertea – solist muzica populara 250 lei 250 
 Ansamblul “Strajerii” din Dolhesti   
 Sorin Filip si ansamblurile “Piatar Soimului” si 

 “Plaiurile Pojoritei” 
1500 lei 1500 

 Doamna cantecului popular 
 – DANIELA CONDURACHE 

5000 lei  
-flori: 1x 20 = 20lei 

5020 

 Fanfara “Vuietul Somuzului” Preutesti 400 lei 400 
 Andra Ioana Matei – solista de cantec popular 1400 lei 1400 
 Simona Vasilovici – solista de cantec popular 500 lei 500 
 Lamasanu Maria – solista de cantec popular 150 lei 150 
 Ansamblul “Floare de Malin” din Malini   
 Mihaela Pohoata – solista de cantec popular   
 Andrei Mihailov – solist muzica populara 100 lei 100 
 Formatia Portativ 3000 lei 3000 
 Prezentare eveniment 2500 lei 2500 
 Sonorizare  500lei 500 
 Masa festiva pentru toti oaspetii care  

au evoluat pe scena si pentru cei care au 
 participat la simpozion. 

-mici: 20 kg x 14 = 280lei 
-carnaciori: 10 kg x 14 = 140 
-bere cu alcool: 20 x 2 = 40 lei 
-bere fara alcool: 20 x 2 lei = 40 lei 
-apa plata: 50 x 1 = 50 lei 
-apa minerala: 50 x 1 = 50 lei 
-suc: 50 x 1 = 50 lei 
-paine: 50 x 1 = 50 lei 

 
 
700 

  TOTAL 16.993 
 
 

 
 
 

           



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                  
HOTĂRÂRE 

 privind   aprobarea elaborării şi finanţării documentaţiilor necesare   pentru realizarea 
obiectivului de  investitii ,,Construire grădiniță în comuna Baia, 
                                                                  judetul Suceava” 
 
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrat sub nr. 7730 din 26.08.2016 ;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia,inregistrat sub nr. 7731 din 26.08.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat 
sub nr. 7857 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-    art. 44 alin(1)  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
complet rile ulterioare; 
-    H. G.  nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  
 - art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(4), lit.,,d”, din Legea administrației publice locale 215/2001, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
        În baza prevederilor art. 45, alin.(2) lit. a,  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administra iei publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

 
 
 
 
 

HOTARĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă elaborarea şi finanţarea din bugetul local a  documentaţiilor necesare   
pentru realizarea obiectivului de  investitii  ,,Construire grădiniță în comuna Baia,  judetul 
Suceava”, acesta urmând a realizat prin  finanțare  F.E.A.D.R. 
Art. 2. Primarul prin  compartimentele de specialitate va  asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

                  
         Preşedinte de şedinţa,                                        Contrasemnează :                                                                                           
 Neculai HLIHOR                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                                       Rodica COCEAN 
                                                                                  



  Baia  31.08.2016 
  Nr.46 
 

 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 
  HOTĂRÂRE 

 privind    participarea comunei Baia la realizarea obiectivului de investitii 
             ,,Restaurarea  Muzeului satului  în comuna Baia, judetul Suceava”  

                                prin Programul Național de Dezvoltare Locala 
 
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr. 7216 din 11.08.2016 ;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia, inregistrat sub nr. 7217 din 11.08.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat 
sub nr. 7850 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 44 alin.(1)  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completările ulterioare, 
-  art. 8 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare 
Locala, cu modificarile  și completarile ulterioare, 
-  art. 11 din Ordinul nr. 1851/2013 al ministrului dezvoltarii regionale și administratiei 
publice, republicat cu modificarile și completarile ulterioare 
-  H. G.  nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şimetodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  
 - art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(4), lit.,,d”, din Legea administrației publice locale 215/2001, 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
        În baza prevederilor art. 45, alin.(2) lit. a,  art. 49  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administrației publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

 
HOTARĂŞTE: 

 
 Art. 1 Se aproba participarea comunei Baia  la realizarea obiectivului de investitii 
,,Restaurarea  Muzeului satului  în comuna Baia, judetul Suceava”, prin Programul 
Național de Dezvoltare Locala. 



Art.  2. Primarul prin  compartimentele de specialitate va  asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
 

Preşedinte de şedinţă,                                                                         Contrasemnează,  
   Consilier local                                                                                     Secretarul  comunei                                       
    Neculai  HLIHOR                                                                                      Rodica COCEAN  
  
 
                                                                                                                                                                        
B A I A: 31.08.2016  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                     
HOTÃRÃRE 

privind  aprobarea   atribuirii, în folosinta  gratuita, a spatiului cu destinatia de 
cabinet medical, situat in sat Bogata 

 
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, luând act de :  
  -  expunerea de motive elaborată de catre  dl. Biserica Mihai, viceprimarul comunei  Baia, 
în calitatea sa de initiator, înregistrată sub nr.6142 /5.07.2016 ;   
 - cererea nr. 6111 din 04.07.2016 prin care medicul  Filip Petronela-Adina solicita  
atribuirea  spatiului pentru desfasurarea de activitati medicale; 
 - raportul de specialitate al Compartimentului  urbanism si amenajare a a teritoriului, 
înregistrat sub nr. 6143 din 5.07.2016   ; 
-   raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat 
sub nr. 7851 din 31.08.2016; 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
    Prevederile art.14 alin.(2)  din Ordonanța Guvernului  nr. 124/1998 privind organizarea 
si functionarea  cabinetelor medicale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
    În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5 lit b art. 45, alin. 3,  din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 
 
 
 
 



 H O T A R A S T E: 
 
Art.1.  Se aprobă   atribuirea, în folosinta gratuita,pe perioada determinata, a  spatiului  cu 
destinația de cabinet medical, situat in sat Bogata, identificat in anexa 1, cabinetului 
medical doctor  Filip Petronela Adina. 
Art. 2.  Spatiul inchiriat, in suprafata de 62,37 mp va fi utilizat, ca punct de lucru, doar in 
scopul desfasurarii de activitati medicale. 
Art. 3. Atribuirea în folosinta gratuita a spatiului indicat la art. 1  se realizeaza pana la  data 
de 31.12.2016.   
Art. 4. Primarul comunei Baia, prin compartimentele specializate,va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

                                                                                                                                                                
 Presedinte de sedinta,                                                                    Contrasemnează, 
      Consilier local                                                                               Secretarul  comunei 
  Neculai HLIHOR                                                                                   Rodica COCEAN  
 
 
BAIA:31.08.2016 
Nr. 48 
 

 
 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

 
HOTĂRÂRE 

    privind   aprobarea demararii procedurilor privind accesare proiect  în cadrul     
                        Programului Operațional  Capital uman  2014-2020  
 
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrat sub nr. 6869 din 01.08.2016;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia,inregistrat sub nr. 6897 din 02.08.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat 
sub nr. 7852 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 44 alin.(1)  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
complet rile ulterioare; 
-  H. G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  



 - art.36, alin.(2),lit.,,d”, alin.(6), lit.,,a”,pct .19, din Legea administrației publice locale 
215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
       În baza prevederilor art. 45, alin.(2) lit a ,  art. 49  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administra iei publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,   

HOTARĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă   demararea procedurilor  privind accesarea  proiectului   finanțat  din 
fonduri europene în cadrul  Programului Operațional  Capital uman  2014-2020  
 Obiectivul specific 4.2. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și 
excluziune socială din comunitățile marginalizate (non roma), prin implementarea de 
măsuri integrate. 
 Art.2.  Se  desemneaza doamna Cocean Rodica,  în functia publica de secretar al comunei 
Baia, judetul Suceava , pentru   realizarea tuturor  etapelor premergatoare  depunerii 
cererii de finanțare. 
 Art.3.  Prezenta hotărâre se comunica   în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia, 
secretarului comunei  și prefectului judetului Suceava. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                                          Contrasemnează,  
      Consilier local                                                                                    Secretarul  comunei                                       
  Neculai HLIHOR                                                                                         Rodica COCEAN  
  
 
B A I A:31.08.2016  
Nr.49     
 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

                     
H O T Ă R Â R E 

privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in Consiliile de 
administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat   

din comuna Baia 
 

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.7732 din 26.08.2016;  
 -     raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Baia,inregistrat sub nr. 7733 din 26.08.2016; 
-     raportul de avizare al Comisiei   de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat 
sub nr. 7853 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 



-      art. 96 alin.2 lit.(b)  din Legea educatiei nationale  nr. 1/2011 cu  modificarile si  
completarile ulterioare si ale O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - 
cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ 
preuniversitar , 
-   art. 36 alin.(2) lit.,,d”,alin.(6) lit. ,,a”,pct. 1 din Legea administrației publice locale 
215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
   În  conformitate cu prevederile art 45 alin. 1,  art. 49 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările  
ulterioare,  

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
   Art . 1.  Se aproba desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in Consiliile de 
administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Baia  după 
cum urmeaza : 

Denumirea  institutiei  de invatamant   Numele și prenumele 
 consilierului  local  

Scoala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru ”- Baia 1.   Șandru Romică  
2.   Gogu Mihail Cornel 

Scoala Gimnazială  Nr. 3 - Baia 
 

1.   Gogu Constantin 
2.   Ștefan Vasile  

   Art. 2 .  Ducerea  la indeplinire  a prevederilor prezentei hotarari  revine persoanelor   
prevazute   la  art. 1. 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează, 
        Consilier local                                                                                 Secretarul  comunei                                       
       Neculai HLIHOR                                                                                       Rodica COCEAN  
                                                                                    
                                                                                                                                                                  
B A I A: 31.08.2016  
Nr.50 

 

                       

 
                   

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                                                              
H O T Ă R Â R E 



Privind   aprobarea    atribuirii denumirii de ,,Invatator Nicolae  Stoleru ”, parcului 
situat in centrul  satului Baia si modernizarea acestuia  

 
 

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrata sub nr. 6230 din 9.07.2016 ;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia,inregistrat sub nr. 6334 din 13.07.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiilor   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrate 
sub nr. 7854 din 31.08.2016 ; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-   art.20 alin.(1)lit. i  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-   art.36, alin. (2),lit.,,b”, alin.(4), lit.,,e”,alin.(6), lit ,,a” pct .9  din Legea administrației 
publice locale 215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
        În conformitate cu prevederile  art.45, alin.(2)lit. ,,e”,art. 49 si art.115, alin.(1),lit. „b” 
din Legea administrației publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare,  
      

H O T A R A S T E: 
 

Art.1.  Se aproba atribuirea  denumirii de ,,Invatator Nicolae  Stoleru ”, parcului situat in 
centrul  satului Baia. 
Art. 2. Se aproba modernizarea acestuia, sumele necesare se vor  suporta  din bugetul local 
al comunei Baia; 
Art. 3. Primarul prin  compartimentele de specialitate va  asigura ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 

 
                  

        Preşedinte de şedinţa,                                         Contrasemnează :                                                                                           
 Neculai    HLIHOR                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                                       Rodica COCEAN 
   
                                                                                
  Baia:31.08.2016 
  Nr.51 
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JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 



 

                                                                                                                                               
                                                                          HOTARARE                                                              

            privind aprobarea achiziționării unui  buldoescavator  de către comuna Baia 

 

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator,inregistrat sub nr. 6936 din 3.08.2016 ;  
-    raportul viceprimarului ,inregistrat sub nr. 6986 din 4.08.2016; 
-   Hotărârea Consiliului local Baia nr. 3 din 28.01.2016 privind aprobarea  bugetului local 
de venituri și cheltuieli   al anului 2016; 
-    raportul de avizare al Comisiei   de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat 
sub nr. 7855 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art.  16 alin. (1),  art. 23 alin.(1),art.44 alin(1)  din Legea 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si complet rile ulterioare; 
- art. 7 alin .(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice și ale  Hotararii Guvernului 
nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice 
 - art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(6), lit.,,a”,pct .19  din Legea administrației publice locale 
215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,  
        În baza prevederilor art. 45, alin.(1) ,  art. 49  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administra iei publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

 
HOTARĂŞTE: 

 
 Art.1.   Se aprobă   achiziționarea unui buldoescavator  cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare privind  achizitiile publice, 
Art. 2.  Se aloca suma de 133,37 lei  prevazuta  la  Cap 84.02  în vederea achizitionarii 
utilajului   indicat  la art.1. 
Art. 3.   Primarul  comunei prin  compartimentele de specialitate va  asigura ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 
 

     Preşedinte de şedinţa,                                        Contrasemnează:                                                                                           
 Neculai  HLIHOR                                                                   Secretar comună, 
                                                                                                                        Rodica COCEAN 
                                                                                  
  Baia : 31.08.2016 
  Nr.52                 
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HOTĂRÂRE 

                        privind   aprobarea  realizarii obiectivului de  investitii 
                          ,, Construire a patru  fantani în   satul Bogata , comuna Baia”          
                                                               
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator, înregistrată  sub nr. 6691 din 26.07.2016  ;  
 -    raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia,inregistrata sub nr. 6692 din 26.07.2016; 
-    raportul de avizare al Comisiei   de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat 
sub nr. 7856 din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
- art. 20 alin (1) lit .i, art. 44 alin(1)  din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si complet rile ulterioare; 
-  H. G.  nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,  
 - art.36, alin.(2),lit.,,b” și,, d”,  din Legea administrației publice locale 215/2001, republicata 
, cu modificarile si completarile ulterioare,  
        În baza prevederilor art. 45, alin.(2) lit. a ,  art. 49  si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea 
administra iei publice locale 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  

HOTARĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă realizarea  obiectivului de  investitii ,, Construire a patru  fantani” în 
satul  Bogata, comuna Baia” . 
Art. 2.  Sumele necesare lucrarilor se vor  suporta  din bugetul local al comunei Baia, 
judetul Suceava; 
Art. 3. Primarul comunei  prin  compartimentele de specialitate va  asigura ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

 
          Preşedinte de şedinţa,                                        Contrasemnează :                                                                                           
   Neculai HLIHOR                                                                 Secretar comună, 
                                                                                                                          Rodica COCEAN 
                                                                                  
  Baia  31.08.2016 
  Nr.53      
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H O T Ă R Â R E 
privind   completarea  HCL nr. 71/31.12.2015  privind aprobarea taxelor si 

impozitelor locale pentru anul 2016   
 

 Consiliul  local al comunei Baia , judeţul Suceava,având în vedere: 
 -  expunerea de motive a elaborată de catre dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în 
calitatea sa de initiator, înregistrată  sub nr. 6367 din 14.07.2016; 
- raportul de specialitate întocmit de către Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, 
mpozite si taxe locale, inregistrat sub nr. 6368 din 14.07.2016; 
-   HCL nr.71 din 31.12.2016privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 
2016 ; 
-  Avizul Comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Baia inregistrat sub nr. 7857 
din 31.08.2016; 
 Analizand temeiurile juridice , respectiv prevederile : 
-     art. 484  alin.(3) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
-    art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4)lit.c) alin.(6)lit.a),pct.14 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul prevederilor art. 45 alin.(2)lit.c)  si art. 115 alin.1 lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1.  Se aproba completarea Cap. IX - Taxe speciale din Anexa nr. 1 la HCL nr.  
71/31.12.2015 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016  cu 
Regulament  privind  aplicarea taxei speciale de salubrizare, care constituie anexa la 
prezenta hotarare .   
Art. 2. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinata publica prin afisare la sediul primariei 
comunei Baia, judetul Suceava. 

 

 

      Preşedinte de şedinţa,                              Contrasemnează:                                                                                           
     Neculai Hlihor                                                       Secretar comună, 
                                                                                                              Rodica COCEAN 
                                                                                  
  Baia: 31.08.2016 
  Nr. 54        



                                                        
Anexa la  proiect 

Regulament  privind  aplicarea taxei speciale de salubrizare 

 Taxa specială de salubrizare se colecteaza la bugetul local, sumele încasate fiind folosite 
pentru cheltuieli specifice serviciului de salubrizare, stabilită, conform prevederilor art.6 
din Legea 101 /2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi 
completările ulterioare  

Taxa se plăteste de către persoanele fizice care deţin imobile (clădiri) pe raza comunei Baia  
şi care nu au încheiat contracte de salubrizare cu un operator de salubrizare precum şi de 
persoanelejuridice/P.F.A./I.I. care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăsoară 
activităţi economice în comuna  Baia  şi care nu au încheiat contracte de salubrizare cu un 
operator de salubrizare. 
 
Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice şi persoanele juridice care au 
încheiat contract cu un operator de salubrizare, persoanele fizice care beneficiaza de 
scutire în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , actualizat. 
Declararea, stabilirea, verificarea şi colectarea taxei speciale, soluţionarea contestaţiilor 
împotriva actelor administrative se realizează în condiţiile Legii nr.207/2015 privind Codul 
de procedură fiscală. 
 
Stabilirea obligaţiei de plată reprezentând taxa specială de salubritate datorată de 
beneficiarii serviciului de salubrizare se realizează după depunerea declaraţiilor de 
impunere de către contribuabili sau din oficiu, în condiţiile Legii nr.207/2015 privind 
Codul de procedură fiscală. 
 
Persoanele aflate în evidenta  Compartimentului de taxe și impozite care nu locuiesc  pe 
raza comunei Baia, pe perioade determinate de timp, vor depune la registratura Primariei 
Baia o Declaratie pe propria raspundere, in acest sens, la care vor atasa  dovada ca locuiesc  
intr-o alta localitate din tara sau pe teritoriul unui alt stat ,urmand a fi scutite de la plata 
taxei, pe perioada respectiva, de la data depunerii cererii.  
 
Sumele încasate, se fac venit la bugetul local, iar sumele astfel colectate vor fi folosite 
pentru plata cheltuielor de colectare a deşeurilor de la populaţia din comuna Baia precum 
şi alte cheltuieli cu salubrizarea. 
 
                Primar                                                                                        Referent asistent, 
     dr. Maria Tomescu                                                                              Biserica Daniela 
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JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind revocarea HCL nr. 22/2016 privind apartenența  unor bunuri la domeniul  

public al comunei Baia, județul Suceava 
                                              
  

Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava , 
 Având în vedere:. 
- expunerea de motive nr. 7734 din 26.08.2016 a primarului comunei Baia privind 
revocarea HCL nr. 22/2016; 
- referat de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 7735 din 
26.08.2016  ; 
- adresa Instituției Prefectului-Județul Suceava nr. 11086/10/5 din 21.07.2016 
înregistrată sub nr. 6688 din 26.07.2016; 
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 
7758 din 31.08.2016; 
- prevederile Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică,  cu 
modificarile și completarile ulterioare, 
       În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 
a Administraţiei Publice Locale, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

       Articol unic. Se aprobă revocarea HCL nr. 22 din 19.05.2016 privind apartenența  
unor bunuri la domeniul  public al comunei Baia, județul Suceava. 

 
        Preşedinte de şedinţa,                                           Contrasemnează:                                                                                           
     Neculai Hlihor                                                       Secretar comună, 
                                                                                                              Rodica COCEAN 
 
 
 
 BAIA:31.08.2016 

 NR.55 
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                                                                 PROIECT HOTĂRÂRE 

privind revocarea HCL nr. 22/2016 privind apartenența unor bunuri la domeniul  
public al comunei Baia, județul Suceava 

                                              
  

Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, 
 Având în vedere:. 
- expunerea de motive nr. 7734 din 26.08.2016 a primarului comunei Baia privind 
revocarea HCL nr. 22/2016; 
- referat de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr. 7735 din 
26.08.2016  ; 
- adresa Instituției Prefectului-Județul Suceava nr. 11086/10/5 din 21.07.2016 
înregistrată sub nr. 6688 din 26.07.2016; 
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia; 
- prevederile Legii nr. 213/1998  privind bunurile proprietate publică,  cu modificarile 
și completarile ulterioare, 
       În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

       Articol unic. Se aprobă revocarea HCL nr. 22 din 19.05.2016 privind apartenența  unor 
bunuri la domeniul  public al comunei Baia, județul Suceava . 

 
 
 

INITIATOR, 
 Primar, dr. Tomescu Maria 
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H O T Ă R Â R E 

 privind   indreptarea erorii materiale din dispozitivul  HCL nr. 21/2016 
 
 
  Consiliul local al comunei Baia , judetul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  primarului comunei Baia, inregistrat sub nr. 7736 din 
26.08.2016  ; 
-     raportul  prezentat de secretarul comunei, inregistrat sub nr. 7737 din 26.08.2016 ; 
-     avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 7859 
din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
      În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, republicată,

 

 

H O T Ă R Â R E 

 
  
  Articol unic. Se aprobă indreptarea erorii materiale din dispozitivul  HCL nr. 
21/2016,  și se va inscrie corect  ,,HCL nr. 69 din 21.12.2015” în loc de  HCL nr. 69 din 
21.12.2016, așa cum din eroare s-a trecut.  
  
     
   

    Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
      Neculai  HLIHOR                                                                           Rodica  COCEAN   
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                                                                         H O T Ă R Â R E 

 privind    indreptarea erorii materiale din  HCL nr.19/2016 
 
 
  Consiliul local al comunei Baia , judetul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  primarului comunei Baia, inregistrat sub nr. 7738 din 
26.08.2016; 
-     raportul  prezentat de secretarul comunei , inregistrat sub nr. 7739 din 26.08.2016; 
-     avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 7860 
din 31.08.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
       
În temeiul art. 36 alin. 1, art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale, republicată,

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  
    Articol unic. Se aprobă indreptarea erorii materiale din  HCL nr. 19/2016, și se va inscrie 
corect ,,Se aprobă funcțiile publice  si statul de funcții (posturi aferente functiilor de 
demnitate publică, funcțiilor publice si personalului contractual) pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Baia, judetul Suceava.”  
 
  
       

  Presedinte de sedinta,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
      Neculai  HLIHOR                                                                           Rodica  COCEAN   
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R O M A N I A 

J U D E T U L   SUCEAVA 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA    B A I A 

C O N S I L I U L  L O C A L 

 
P R O C E S    V E R B A L 

Incheiat  cu ocazia desfasurarii sedintei  ordinare  publice de lucru a Consiliului 
Local Baia din data de    31 august  2016 

 
          Sedinta   ordinara  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului 
Local al comunei Baia, convocata  prin Dispozitia nr. 384  din 26.08.2016  emisa  de 
primarul   comunei Baia,  doamna Tomescu Maria. 
      La sedinta sunt prezenti un numar de 15 consilieri din totalul de 15 consiliericonvocati .  
      Sedinta este legal constituita  si isi poate  desfasura lucrarile.  
        La sedinta participa doamna primar al comunei, dr. Tomescu Maria, doamna Cocean 
Rodica secretar al comunei,doamna Florea Andreea referent cu atributii  in  cadrul 
Compartimentului   financiar – contabil, d-ra director a Scolii Gimnaziale nr. 3 Baia Potlog  
Maria - Roxana si domnul Lozovei Ilie din cadrul Compartimentului urbanism si amenajare 
teritoriu și delegat satesc Voicu Florin . 
        Doamna primar prezinta scopul convocarii  sedintei   ordinare, aratand ca din invitatia 
la sedinta  consilierii au luat cunostinta  de proiectul ordinii de zi. 
        Inainte de inceperea sedintei de consiliu local  Comisiile de specialitate  s-au intrunit in 
componenta lor stabilita prin  HCL nr. 29 din 25.06.2016 privind  alegerea Comisiilor de 
specialitate pe domenii de activitate, in vederea  emiterii avizelor pentru proiectele de 
hotarare . 
      Doamna secretar Cocean Rodica   prezinta domnilor consilieri, obligatia acestora de a 
aduce la cunostinta Consiliului local si de a informa in fiecare sedinta despre eventualele 
conflicte de interese si incompatibilitati in care s-ar afla  in procesul de  adoptare a 
hotararilor, potrivit dispozitiilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru 
asigurarea  transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in 
mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei. 
        Domnul consilier   Hlihor Neculai este invitat sa preia conducerea lucrarilor sedintei, 
fiind  ales  presedinte de sedinta, in sedinta   de constituire a Consiliului local din data de 
25.07.2016, potrivit HCL nr. 27. 
        In continuare  presedintele de sedinta da cuvantul doamnei primar  din initiativa 
caruia a fost convocata sedinta de astazi  pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:  
      Doamna primar prezinta proiectul ordinei de zi, informand consilierii locali ca   acesta 
contine  un numar de 15  proiecte   de hotarare ; 
     I   Prezentarea, spre aprobare, a procesului verbal  al ședintei  extraordinare a 
Consiliului  local din data de 21.07.2016 . 
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 
trimestrul  III al anului 2016 -  initiat de primarul comunei, 
2. Proiect de hotarare privind   aprobarea  contului  de  executie al bugetului local   de 
venituri  și cheltuieli  pentru trimestrul II  al anului 2016    - initiat de primarul comunei, 
3. Proiect de hotărâre privind  organizarea  și desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si 
Artistice ale Festivalului  ”BAIA  FILE DE ISTORIE – EDITIA XXXV” - inițiat de primarul 
comunei, 
4. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea elaborării şi finanţării documentaţiilor 
necesare   pentru realizarea obiectivului de  investitii ,,Construire grădiniță în comuna 
Baia, judetul Suceava”  - inițiat de primarul comunei,                                                                  



5.   Proiect de hotarare  privind participarea comunei Baia la realizarea obiectivului de 
investitii ,,Restaurarea  Muzeului satului  în comuna Baia”, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locala  -  initiat de primarul comunei, 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinta  gratuita, a spatiului cu 
destinatia de cabinet medical, situat in sat Bogata, - initiat de viceprimarul comunei, 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor privind accesare proiect 
în cadrul Programului Operațional  Capital Uman  2014-2020 – inițiat de primarul 
comunei. 
8.Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in 
Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat  din comuna 
Baia- inițiat de primarul comunei. 
9.Proiect de hotărâre privind   aprobarea   atribuirii denumirii de ,,Invatator Nicolae  
Stoleru ”,  parcului situat in centrul  satului Baia si modernizarea acestuia  - inițiat de 
primarul comunei. 
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării unui  buldoescavator  de către 
comuna Baia-  inițiat de primarul comunei. 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de  investitii,, Construire a  
patru  fantani în satul Bogata , comuna Baia” - inițiat de primarul comunei. 
12. Proiect de hotărâre privind   completarea   HCL nr. 71/31.12.2015  privind aprobarea 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016 – inițiat de primarul comunei. 
13.Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotararii Consiliului Local  nr. 22/2016 privind 
apartenența  unor bunuri la domeniul  public al comunei Baia,   județul Suceava – inițiat de 
primarul comunei  
14.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indreparii erorii materiale din dispozitivul  HCL 
nr. 21/2016– inițiat de primarul comunei                                           
15.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indreparii erorii materiale  din HCL nr. 
19/2016  – inițiat de primarul comunei. 
    II Diverse 
 Dupa prezentarea  proiectului ordinii de zi, doamna primar  anunta  faptul ca, după  data 
convocarii  a  aparut necesitatea suplimentarii ordinii de zi cu  un  proiect de hotarare 
privind aderarea comunei  Baia  la Asociaţia Comunelor din România,    
  Presedintele de sedinta consilier local Hlihor Neculai consulta consilierii daca mai 
sunt si alte propuneri pentru ordinea de zi, neânregistrându-se nici o solicitare, supune la 
vot  propunerea de suplimentare a ordinii de zi , care este aprobata in unanimitate de 
voturi(15 voturi pentru din 15 prezenti). Ulterior supune la vot proiectul ordinii de zi  in 
totalitatea lui care este aprobat in unanimitate de voturi(15 voturi pentru din 15 prezenti).   
Doamna secretar Cocean Rodica informeaza consilierii ca, procesul- verbal incheiat in 
sedinta Consiliului Local din data de   21.07.2016 a fost pus la dispozitia consilierilor locali,  
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt  obiectiuni cu privire la continutul 
acestora si il supune  votului, fiind aprobat in unanimitate , fara nici o obiectiune. (15 
voturi pentru din 15 prezenti).Odata cu materialele de sedinta au fost  puse la dispozitia 
consilierilor locali, pentru informare, adresele Institutiei Prefectului – Suceava cu nr. 
10543/10/5/21.07.2016 privind verificarea , sub aspectul legalitatii, a HCL Nr. 16-17 
adoptate  in sedinta extraordinara din 13.05.2016 si adresa cu nr. 11086/10/5 din 
21.07.2016 privind verificarea , sub aspectul legalitatii, a HCL nr. 18-22/adoptate  in 
sedinta ordinara din 19.05.2016 . 
       Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi, . 
Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru 
trimestrul  III al anului 2016 – initiat de primarul comunei.     
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat.  Proiectul de 
hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local. 



    Doamna Florea Andreea,  cu atributii de contabil  procedeaza la prezentarea  detaliata a 
anexelor  acestuia.      
      1) SUPLIMENTAREA VENITURILOR conform  anexei 1:  
a)    - suplimentarea   veniturilor la 04.01.00 cu  suma  de 55.000 lei 
b)    - suplimentarea   veniturilor  proprii  07.02.01 cu  suma  de 4.000 lei 
c)    - suplimentarea   veniturilor  proprii 37.01.00 cu  suma  de 3.000  
    2) SUPLIMENTAREA  CHELTUIELILOR   conform anexei 1: 
a)- suplimentarea   cheltuielilor la cap.51.01.03 – 20.01.08 cu suma de 1.500 lei, necesara 
pentru cheltuieli postale  
b)- suplimentarea   cheltuielilor la cap. 67.02.03.07 – 20.01.04 cu suma de 100 lei necesara 
pentru cheltuielile cu apa si canal  
c)- suplimentarea   cheltuielilor la cap. 67.02.03.07 – 20.06.01 cu suma de 1.000 lei 
necesara pentru delegatii  
 d)- suplimentarea   cheltuielilor la cap. 67.02.03.07 – 20.30.30 cu suma de 20.000lei 
necesara  pentru organizarea festivalului  
 e)- suplimentarea   cheltuielilor la cap.74.02.05.01 – 20.30.30  cu suma de 10.000  lei  
necesara pentru  cheltuieli cu salubrizarea 
 f)- suplimentarea   cheltuielilor la cap.84.02.03.01 – 20.05.30 cu suma de 6.000 lei  
necesara pentru  cheltuieli -  obiecte  de  inventar 
 g)- suplimentarea   cheltuielilor la cap.84.02.03.01 – 20.30.30 cu suma de 2.400 lei  
necesara pentru  alte cheltuieli cu intretinerea drumurilor 
h) suplimentarea cheltuielilor la cap. 65.02 – 20.05.30 cu suma de 40.000 necesare pentru 
cheltuieli -  obiecte  de  inventar 
i) diminuarea cheltuielilor la cap. 51.01.03 – 20.13 cu suma  de 4000 lei  
3. Redistribuirea intre unitatii a sumei de 36.000 lei, necesare pentru achitarea 
cheltuielilor de personal, respectiv de la Scoala Gimnaziala nr. 3 Baia la Scoala Gimnaziala 
Nicolae Stoleru Baia. 
4. Se propune repartizarea fondului de rezerva bugetara in suma de 91.000 lei, astfel: 
- la cap. 51.01.03 – 71.01.01 suma de 22.000 lei, necesar pentru obiectivului de investitie ,, 
Construire  Gradinita”  
- la cap. 67.02.03.03 – 71.03  suma de 22.000 lei, necesar pentru obiectivului de investitie ,, 
Reabilitare Muzeu”  
- la cap. 67.02.05.03 – 71.01.01  suma de 22.000 lei, necesar pentru obiectivului de 
investitie ,, Construire Sala Sport”  
- la cap. 65.02 – 71.01.01  suma de 10.000 lei, necesar pentru obiectivului de investitie ,, 
Construire Sala Sport”  
 5. Suplimentarea listei de investitii respectiv modificarea si actualizarea listei de investitii 
cu suma de 76.000 lei, sume ce au fost repartizate din fondul de rezerva, conform  anexei 2. 
- VIRARI  DE  CREDITE  
      Virare  de  credite  in  cadrul  aceluiasi  capitol 84.02 respectiv suma de 15.000 lei de la 
84.02.03.01-71.01.01  suma ce a fost  destinata  pentru drumuri  comunale la 84.02.03.01-
71.01.01 reprezentand   suma  necesara   construirea de fantanii. 
      Virare  de  credite  in  cadrul  aceluiasi  capitol 67.07 respectiv suma de 25.000 lei de la 
67.02.06- 71.01.30  suma ce a fost destinata  pentru achizitionarea teren cimitir la  
67.02.05.03 -71.01.01 reprezentand   suma  necesara   amenajare parc ,,Invatator Nicolae 
Stoleru”. 
   Doamna primar Tomescu Maria se adreseaza domnului consilier Munteanu 
Constantin, care  după părerea dumneaei i-a în derâdere toată prezentarea  rectificarii 
bugetului local, rugandu-l sa aibă o atitudine serioasa  vizavi de acest subiect, întrucât  
greutatile cu care se confrunta   în prezent, primaria Baia  sunt generate de fosta 
conducere, pe care dumnealui a sustinut-o , prin votul acordat în consiliul local,   pentru ca  
înainte de alegeri  să se cheltuie 120 milioane lei vechi  cu  plata  televiziunilor pentru 
campanie electorala  a fostului primar. În prezent în calitate de primar,  i-si exprima 



dorința ca  fiecare banut cheltuit din bugetul local să fie   cu acordul consiliului local, să fie 
totul la vedere și nu cum a fost pana în prezent, iar cheltuielile să fie făcute  numai pe 
lucruri absolut necesare și nu doar de dragul  de a avansa cheltuieli. Revenind la  
rectificarea de buget , solicita părerea consiliului local cu privire la  posibilitatea 
prelungirii contractul  de prestari servicii  încheiat în mandatul trecut cu domnul Baețan  
Ioan, în calitate de instructor a Ansamblului de dansuri  Razesii pe care îl coordoneaza,  
propunerea   dansei fiind aceea de a fi plătit doar cu ocazia  evenimentelorla care acesta v-
a presta servicii și nu în fiecare luna, indiferent dacă au loc sau nu evenimente. Desebit de 
aceasta  Primaria este monitorizata sub aspectul  contiuarii  promovarii activitatilor 
culturale  cuprinse în proiectele pe fonduri europene  pe care le-a derulat. 
    Domnul Gogu Cornel spune ca, totuși ansamblul , sub conducerea acestui domn a 
obținut rezultate remarcabile. 
    Domnul viceprimar, este de parere ca ar trebui făcută o evaluare a numarului de 
evenimente de peste an  și de văzut în ce condiții se pot realiza  economii financiare. 
   Domnul consilier  Natu Ioan crede ca banii ar trebui s a fie alocati pe Cămin cultural și 
de acolo să se facă aceste plati și cheltuieli. După mai multe discuții în unanimitate  domnii 
consilieri  stabilesc ca  plata domnului Baețan Ioan să se faca la fiecare eveniment și nu pe 
fiecare luna . 
    Doamna primar spune ca,  potrivit proiectului de hotărâre este nevoie de alocari de 
sume de bani pentru diverse  investitii care se încearcă să se facă prin PNDL.  Intenția este 
de a  reuși sa  câștige proiecte  prin care sa aducă apa și canal  în satul Bogata, sat în care 
nu au fost făcute investitii, anii anteriori. 
     Domnul consilier  Gogu Mihail – Cornel propune să se  i-a in calcul și posibilitatea  
realizarii imprejmuirii cu gard a cimitirului din  satul Baia și de asemenea realizarea unei 
porți ornamentale la intrarea și la ieșirea din comuna. 
      Domnul consilier Natu Ioan spune ca la Bogata exista un deficit major de apa , 
animalele pur și simplu nu au de unde să fie adapate. 
     Domnul presedinte de sedinta o invita pe  d-ra Potlog  Maria -Roxana sa  prezinte 
situația scolii  pe care o conduce  și necesarul  pentru inceperea anului scolar. Aceasta, 
spune  ca  banii ce au fost alocati școlii au fost doar pentru  baza sportiva la începutul 
anului, în prezent  sunt probleme legate de autorizația  PSI.  Scoala Bogata nu are 
autorizație sanitara, drept pentru care este absolut necesara o sursa de apa, de aceea crede 
ca poate construirea unei fantani ar fi o soluție. În continuare  spune ca este necesar 
achiziționarea și montarea unui paratraznet  atât la școala din Baia cât și la Bogata. De 
asemenea mobilierul este foarte vechi și nu poate fi folosit la început de an . La școala 
Bogata nu sunt uși  la sălile de clasa    de la școala noua.   
     Doamna primar spune ca s-a gândit foarte mult la aceste probleme, le cunoaște, dar 
spera ca prin PNDL să se  poata realiza investitii  majore,  în special la Bogata. 
   Domnul consilier Natu Ioan spune ca, in calitate de director al Școlii nr. 1, referitor la 
aprobarea retelei scolare, personal a fost la Inspectoratul Școlar Suceava și a aflat ca  s-a 
dat acordul autorității  locale către inspectorat pentru pastrarea   in continuare a retelei 
scolare existente pentru anul 2016-2017. 
 Este foarte bucuros  că poate prezenta o situație foarte buna la promovabilitatea copiilor 
de clasa a 8-a la licee  fiind de peste 70% iar  din copii proveniti de la Baia , un numar de  
12 dintre ei au luat  note peste 9 la  bacalaureat. În continuare, prezinta și dumnealui în 
calitate de director al Școlii Gimnaziale  Nicolae Stoleru  situația cheltuielilor dar și 
necesarul pentru anul  scolar 2016-2017.  La școala nr. 1 exista autorizație de funcționare 
însă WC este în curte, la grădinițe spațiul este foarte mic, mobilierul este foarte vechi, fiind 
necesara inlocuirea lui în vreo patru sali de clasă. 
    Domnul consilier  Gogu Mihail – Cornel, profesor la Școala nr. 1 spune ca mobilierul 
este sub orice critica,  dar doamna primar  a spus  ca, v-a face tot posibilul pentru a aduce o 
stare de normalitate  în ceea ce însemna investitiile în  școli, și constata ca se tine de cuvânt 
în acest sens.   



     Domnul viceprimar Biserica Mihai  se adreseaza domnului Gogu Mihail – Cornel și îi 
spune ca în mandatul trecut trebuia sa sustina investitile în școli, atunci când era la putere. 
   Domnul consilier Gogu Mihail – Cornel , crede ca, pentru  bunul mers al lucrurilor nu 
trebuie sa mai fie invocat trecutul, iar invatamantul trebuie susținut de autoritatea locala.  
        In final, potrivit proiectului de hotărâre   se aproba alocarea către  Școala nr. 1 Nicolae 
Stoleru a sumei de 300 milioanei lei vechi iar Școlii nr. 3 a sumei de 200 milioane lei vechi. 
   Nemaifiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu  13 
voturi din totalul de 15 consilieri prezenti.Se abțin de la vot,părăsind sala, domnii 
consilieri Natu Ioan și Gogu Mihail Cornel.  
   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
  Proiect de hotarare privind   aprobarea  contului  de  executie al bugetului local de 
venituri  și cheltuieli  pentru trimestrul II  al anului 2016 -initiat de primarul comunei.    . 
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat și expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia si de avizul Comisiilor  de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
  Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în 
unanimitate de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
     Se trece la punctul 3 al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind  organizarea  și desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si 
Artistice ale Festivalului ”BAIA  FILE DE ISTORIE – EDITIA XXXV”- initiat de primarul 
comunei.     
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat, insotit de 
anexe și expunerea de motive.Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  
Baia  si de avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local. 
   Nemaifiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în 
unanimitate de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi. 
   Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea elaborării şi finanţării documentaţiilor 
necesare   pentru realizarea obiectivului de  investitii ,,Construire grădiniță în comuna 
Baia, judetul Suceava” -  initiat de primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat și expunerea de 
motive.Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local.  
      Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
  Se trece la punctul 5 al ordinii de zi. 
 Proiect de hotarare  privind participarea comunei Baia la realizarea obiectivului de 
investitii ,,Restaurarea  Muzeului satului  în comuna Baia”, prin Programul Național de 
Dezvoltare Locala - initiat de primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor  de 
specialitate din cadrul Consiliului local.        
 Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate de 
voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
  Se trece la punctul 6 al ordinii de zi. 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinta  gratuita, a  spatiului cu 
destinatia de cabinet medical, situat in sat Bogata- initiat der viceprimarul comunei.  
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.  Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 



cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
 Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate de 
voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
         Se trece la punctul 7  al ordinii de zi. 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea demararii procedurilor privind accesare proiect în 
cadrul   Programului Operațional  Capital Uman  2014-2020 . 
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.Proiectul de hotarare este insotit de Raportul Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
 Nefiind alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu  14 voturi 
din totalul de 15 consilieri prezenti. Se abține de la vot, părăsind sala, domnul consilier 
Hlihor Petruț, dat fiind faptul ca fiul acestuia  lucreaza  la acest proiect. 
        Se trece la punctul 8  al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in 
Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna 
Baia -  initiat de primarul comunei.    -. 
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
    Domnul Neculai Hlihor, presedintele de sedinta propune  pentru Școala nr. 1 pe domnii 
consilieri Gogu Mihail Cornel si pe domnul Șandru  Romica.  
    Domnul viceprimar propune, pentru Școala nr. 3 pe domnii consilieri Gogu Constantin 
și Ștefan Vasile. In urma discutiilor purtate cu privire la  nominalizari  se supune la vot 
proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate de voturi( 15 voturi din 15 
consilieri prezenti). 
      Se trece la punctul 9  al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind  aprobareaatribuirii denumirii de,,Invatator Nicolae  Stoleru” , 
parcului situat in centrul  satului Baia si modernizarea acestuia -initiat de primarul 
comunei.     
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local.  
    Domnul consilier Natu Ioan spune ca este binevenita atribuirea denumirii de Nicolae 
Stoleru a  parcului dar si modernizarea lui.    
  Nemaifiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în 
unanimitate de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
           Se trece la punctul 10  al ordinii de zi. 
 Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziționării unui  buldoescavator  de către 
comuna Baia - initiat de primarul comunei.     
     Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
      Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
       Se trece la punctul 11  al ordinii de zi. 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii obiectivului de  investitii,, Construire a  
patru  fantani în satul Bogata , comuna Baia” - initiat de primarul comunei.     



 Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.   Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
      Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
    Se trece la punctul 12  al ordinii de zi. 
 Proiect de hotărâre privind   completarea   HCL nr. 71/31.12.2015  privind aprobarea 
taxelor si impozitelor locale pentru anul 2016- initiat de primarul comunei.      
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.  Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
      Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
Se trece la punctul 13  al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotararii Consiliului Local  nr. 22/2016 privind 
apartenența  unor bunuri la domeniul  public al comunei Baia,   județul Suceava - initiat de 
primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.   Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiilor de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
     Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
Se trece la punctul 14  al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indreparii erorii materiale din dispozitivul  HCL nr. 
21/2016 - initiat de primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.   Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
       Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
Se trece la punctul 15  al ordinii de zi. 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indreparii erorii materiale  din HCL nr. 19/2016 - 
initiat de primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive.   Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
      Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
Se trece la punctul 16  al ordinii de zi; 
Proiect de hotărâre privind aderarea comunei  Baia  la Asociaţia Comunelor din România- 
initiat de primarul comunei.     
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare  asa cum a fost initiat si expunerea de 
motive. Proiectul de hotarare este insotit de Raportul  Compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia  si de avizul Comisiei de 
specialitate din cadrul Consiliului local. 
     Nefiind  discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în unanimitate 
de voturi( 15 voturi din 15 consilieri prezenti). 
 



 DIVERSE  
      Doamna primar prezinta situatia   creeata ca urmare a construirii  de case  de mai multi 
cetateni, pe teren proprietatea privata a comunei , fara sa aiba documente pe acele 
suprafete de teren, fiind incurajati de fostul primar sa fac acest lucru.  Considera ca  a fost 
si este, din partea fostului primar, bataie de joc la adresa cetatenilor  ca li  s-a  facut  
asemenea promisiuni,  și au fost lasati  sa construiasca  fara nici un temei legal , doar in 
scop electoral. 
       Domnul Lozovei Ilie spune ca, este necesara constituirea unei comisii care sa identifice 
suprafetele de teren care apartin domeniului privat al comunei, intabularea acestora, 
evaluarea si intrarea in legalitate cu privire la constructii. 
      Domnii consilieri   doresc sa faca  propuneri  pentru nominalizarea colegilor in cadrul 
acestei comisii de inventariere a domeniului privat .  
   Domnul Gogu Mihail Cornel il propune pe domnul  Natu Ioan, domnul  Natu Ioan il 
propune pe domnul Gogu Mihail Cornel si pe domnuul Gogu Constantin , iar domnul 
Oniceanu Vasile il propune pe domnul Anisia Gheorghe. In urma nominalizarilor si cu 
acordul tuturor consilierilor locali domnii Natu Ioan, Gogu Mihail- Cornel , Gogu Constantin 
, Oniceanu Vasile si  Anisia Gheorghe  vor  face parte din Comisia de inventariere a 
domeniului privat ce urmeaza a fi  stabilita prin Dispozitia primarului. 
      Deosebit de aceasta doamna primar , spune ca SC LUANLI SA    care a   realizat studii in 
cadrul proiectului pe masura 125 solicita suma de 700 milioane lei vechi, suma  ce I se 
cuvine , ca drept de autor, intrucat in baza lucrarilor de fezabilitate intocmite de ei s-a 
câstigat proiectul  pe fonduri europene. Considera ca situatia o depaseste, ca fostul primar 
impreuna cu contabila au creat o situatie foarte  periculoasa pentru  primaria Baia, 
neplatind cu rea credinta la acel  timp acele sume , iar astazi ea este pusa in situatia de a fi 
nevoita sa fac niste plati, fara justificare, fiind amenintata  de aceasta societate  cu, chiar  
intreruperea derularii proiectului. 
       De asemenea Camera de Conturi Suceava , a anuntat prin adresa scrisa faptul ca,  
incepand cu data de 26.09.2016, va veni  la Primaria Baia pentru misiunea de  audit  
financiar asupra  conturilor anuale de executie  bugetara pentru perioada 2013-2015. Nu 
stie cum se v-a efectua acest audit  in conditiile in care contabila primariei d-na Biserica 
Ștefanica  și-a anuntat demisia in data de 24.08.2016.  
        Nemaifiind alte probleme,  se declara  inchise lucrarile sedintei  ordinare a Consiliului 
local Baia. 
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