ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării în cursul anului 2017 a excedentului anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de d-na Tomescu Maria, primarul comunei
Baia, înregistrată sub nr.1492 din 21.02.2017;
- raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr.1493 din 21.02.2017;
- prevederile Legii nr.6 din 16.02.2017 privind aprobarea bugetului de stat pe
anul 2017, publicata în Monitorul Oficial al României nr.127 din 17.02.2017;
- prevederile art.58, alin.1, lit.„a” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(4), litera “a”, art.45 alin.(1) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba utilizarea în cursul anului 2017 a excedentului anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016 în sumă
totală de 877.213 lei, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, pe
capitole:
1) La capitolul 51.02 – 71.01.01 suma de 135.000 lei suma necesara pentru
achizitionarea unei cladiri
2) La capitolul 51.02 – 71.01.01 suma de 28.249 lei suma destinata pentru
obiectivul ,,Poarta de intrare in comuna”.
3) La capitolul 65.02 - 71.01.01 suma de 30.000 lei suma destinata pentru
construire gradinita
4) La capitolul 65.02 – 71.01.01 suma de 30.000 lei suma destinata pentru
reabilitare Scoala nr. 1 Baia
5) La capitolul 65.02 – 71.01.01 suma de 20.000 lei suma destinata pentru
reabilitare Scoala nr. 2 Baia

6) La capitolul 67.02 – 71.01.01 suma de 30.000 lei suma destinata pentru
construirea unei Sali de sport in comuna Baia.
7) La capitolul 67.02 – 71.03 suma de 30.000 lei suma destinata pentru
reabilitarea muzeului.
8) La capitolul 70.02.05 – 71.01.01 suma de 100.000 lei suma destinata pentru
proiectul ,,Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baia,
judetul Suceava.”
9) La capitolul 70.02.06 – 71.01.01 suma de 20.000 lei suma destinata pentru
proiectul ,,Eficientizare si extindere iluminat stradal Comuna Baia, judetul
Suceava”.
10) La capitolul 84.02.- 58.04.02 suma de 160.964 lei suma destinata pentru
realizarea obiectivului de investitii ,,Modernizare drumuri de exploatatie
agricala in comuna Baia, jud. Suceava” M 125.
11) La capitolul 84.02 – 71.01.01 suma de 100.000 lei suma destinata pentru
proiectul ,,Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, judetul Suceava”.
12) La capitolul 84.02 – 71.01.02 suma de 120.000 lei suma destinata pentru
achizitionarea unui buldoexcavator.
13) La capitolul 84.02 – 20.02 suma de 73.000 lei suma destinata pentru
construirea de gabioane.
Art.2. Primarul comunei Baia, in calitate de ordonator principal de credite prin
Compartimentul financiar contabil, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin grija secretarului
prin afişare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU

BAIA:22.2.2017
NR.9

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „REABILITARE MUZEU
IN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA ”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si oportunitatea
investitiei,inregistrata sub nr.1547 din 21.02.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Baia, înregistrat sub nr.1548 din 21.02.2017;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 14, art. 45 alin.
(2) lit. „d”şi art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „REABILITARE MUZEU IN SAT
BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „REABILITARE MUZEU IN
SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”, precizati in documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este 1.155.770 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 1.021.585 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 134.185 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 134.185 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAPFE prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Tomescu Maria, primarul
comunei Baia, judeţul Suceava.

Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:22.2.2017
NR.10

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

„CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si oportunitatea
investitiei,inregistrata sub nr.1544 din 21.02.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia,
înregistrat sub nr.1545 din 21.02.2017;
- interesul major al comunei Baia, judetul Suceava, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor publice
relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;
- in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 14, art. 45 alin.
(2) lit. „d ”şi art.115 alin. (1) lit. „b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ÎN
SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „CONSTRUIRE SALĂ DE
SPORT ÎN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”, precizati in documentatia
tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este 3.879.540 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 3.677.340 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 220.200 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 220.200 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAPFE prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Tomescu Maria, primarul
comunei Baia, judeţul Suceava.

Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:22.2.2017
NR.11

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
„REABILITARE ȘCOALA ÎN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si oportunitatea
investitiei,inregistrata sub nr.1550 din 21.02.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia,
înregistrat sub nr.1551 din 21.02.2017;
- interesul major al comunei Baia, judetul Suceava, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor publice
relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;
- in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 14, art.45 alin.
(2) lit. „d ”şi art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „REABILITARE ȘCOALA ÎN

SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „REABILITARE ȘCOALA
ÎN SAT BAIA ,COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA ”, precizati in documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este de 3.030.050 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 2.813.420 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 216.630 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 216.630 lei inclusiv
TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la Agenția de Dezvoltare Regionala Nord Est
prin Program Operațional Regional, Axa 10.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Tomescu Maria, primarul
comunei Baia, judeţul Suceava.

Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:22.2.2017
NR.12

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „CONSTRUIRE
GRĂDINIȚA ÎN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si oportunitatea
investitiei,inregistrata sub nr.1553 din 21.02.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia,
înregistrat sub nr.1554 din 21.02.2017 ;
- interesul major al comunei Baia, judetul Suceava, pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne si
necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, precum si necesitatea accesarii de fondurilor publice
relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;
- in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4, 14, art.
45 alin. (2) lit. „ d”şi art. 115 alin. (1) lit. „b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Documentatia Tehnica a proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIȚA ÎN
SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „CONSTRUIRE GRĂDINIȚA
ÎN SAT BAIA ,COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”, precizati in documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este de 2.698.011 lei lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 2.244.139 lei lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 453.872 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 453.872 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAPFE prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna Tomescu Maria, primarul
comunei Baia, judeţul Suceava.

Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:22.2.2017
NR.13

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achizitionarii de servicii auxiliare de consultanta in
domeniul achizitiilor publice
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, avand în vedere :
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, inregistrata sub nr.1559 din
21.02.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Baia, înregistrat sub nr.1560 din 21.02.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.20 alin (1) lit .i), din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si complet rile ulterioare;
- art.2 alin. (6) din Hotărârea 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;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (9), art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b”
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba achiziționarea de servicii auxiliare de consultanță pentru
procedurile de achiziție aferente proiectului ,,Modernizare drumuri comunale in
comuna Baia, sat Baia, judetul Suceava”, proiectare, asistență tehnică și execuție
lucrări, cod CPV 79418000-7, proceduri care vor fi realizate cu respectarea
prevederilor legislatiei privind achizitiile publice.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava,
Primarului comunei Baia, persoanei responsabile cu achizitiile publice si se va
aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei.
Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:22.2.2017
NR.14

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

