ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului local pentru
trimestrul III al anului 2016
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava,
Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baia înregistrată sub nr.6108 din
04.07.2016.
- Raportul prezentat de Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, impozite și
taxe locale, înregistrat sub nr.6295 din 12.07.2016.
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, înregistrat sub
nr.6411 din 15.07.2016.
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2), art. 49 alin.(5) din Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și completările 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 Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III
al anului 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă lista de investiții pe capitole, aferent anului 2016, actualizată, conform
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă repartizarea fondului de rezervă în sumă de 25.000 lei, suma aferentă
trimestrului III, la cap 67.02.05.03.
Art.4. Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul
financiar contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2016, cu
respectarea legalităţii și încadrarea în sumele propuse și aprobate atât la venituri cât și la
cheltuieli.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava, și se aduce la
cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de ședință,
Consilier local
Neculai Hlihor
BAIA:15.07.2016
NR.30

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea consilierilor locali în scopul de a participa la alegerea
delegatului sătesc din satul Bogata, comuna Baia

Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava
Având în vedere:
- Expunere de motive a primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrată sub
nr.6141 din 5.07.2016.
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, înregistrat sub nr.6262 din 11.07.2016.
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat sub nr.6412 din 15.07.2016.
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art.51 alin.(5) art. 53 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Domnii consilieri locali Șandru Romică și Natu Ioan sunt desemnati pentru a
participa la alegerea delegatului sătesc din satul Bogata, comuna Baia, județul Suceava.
Art.2. Adunarea sătească se va convoca prin grija Primarului, în termen de 20 zile de la
adoptarea prezentei hotărâri.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul comunei Baia,
prin aparatul de specialitate, se comunică Instituţiei Prefectului - Judeţul Suceava și se va
aduce la cunostința publică prin afișare la sediul Primăriei.
Președinte de sedință,
Consilier local
Neculai Hlihor
BAIA:15.07.2016
NR.31

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică prin avocat
Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrată sub
nr.6140 din 5.07.2016.
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6263 din11.07.2016.
Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, nr.6414 din 15.07.2016.
- Prevederile art.I, alin.(2) lit. b din OUG nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a
cheltuielilor publice și intararea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor
acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile art.21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aprobă încheierea unui contract de asistență juridică pentru consultanță,
redactare acte și reprezentare în fața instanțelor de judecată, în vederea apărarii
intereselor comunei Baia prin Primar, ale Consiliului Local al comunei Baia, ale instituției
Primarului comunei Baia, Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, cu ,,Cabinet avocat Gudula Ștefan”.
(2) Prețul contractului va fi de 2000 lei/lună, stabilit în baza ofertei de servicii
juridice a cabinetului de avocat Gudula Ștefan, înregistrată sub nr.6073 din 1.07.2016.
(3) Contractul va fi încheiat până la data de 31.12.2016.
Art.2. În aplicarea prevederilor art.1, din prezenta hotărâre, se mandatează primarul
comunei Baia, dr. Maria Tomescu, cu încheierea și semnarea contractului de servicii
juridice cu cabinet avocat Gudula Ștefan.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil și se va aduce la cunoștința publică prin
afișare la sediul Primăriei.
Președinte de ședință,
Neculai Hlihor

BAIA:15.07.2016
NR.33

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

transformarea unor posturi vacante din statul de funcții al aparatul de specialitate
al Primarului comunei Baia, judeţul Suceava
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrată sub
nr.6109 din 4.07.2016.
Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr.6261 din 11.07.2016.
- Hotărârea Consiliului Local Baia nr.19 din 19.05.2016 privind aprobarea statului de
funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Baia, judeţul Suceava.
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.6415
din 15.07.2016.
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
- Prevederile art.107 alin.(2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor
publici, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Prevederile HG.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice.
- Prevederile art.36 alin.(2) lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În baza prevederilor art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă transformarea unui post vacant, funcție contractuală de execuție din
cadrul Compartimentului cultural sportiv și promovare turism după cum urmează:
- 1 post - funcție contractuală de Consilier debutant se transformă în Consilier gradul I.
Art.2. Se aprobă transformarea a trei posturi vacante, funcție contractuală de execuție din
cadrul Compartimentului administrativ și gospodărire comunală după cum urmează:
- 1 post - funcție contractuală de Consilier debutant se transformă în Consilier gradul I.
- 2 posturi - funcție contractuală de muncitor calificat/șofer se transformă în muncitor
necalificat.
Art.3. Se aprobă transformarea unui post vacant, funcție publică de execuție din cadrul
Compartimentului Achiziții publice după cum urmează:
- 1 post - funcție publică de Consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în
Inspector, clasa I, grad profesional principal.

Art.4. Se aprobă, în formă actualizată, statul de funcții pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Baia, județul Suceava, conform anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul comunei
Baia, județul Suceava, prin compartimentele de specialitate.
Președinte de ședință,
Consilier local
Neculai Hlihor

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

BAIA:15.07.2016
NR.34
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încetării Contractului de concesiune nr.3770 din 25.07.2014,
încheiat cu Cabinet Medicină Individuală - Tomescu Maria
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului viceprimar Mihail Biserică, înregistrată sub nr.6028
din 30.06.2016.
- Cererea prin care medicul Maria Tomescu solicită încetarea Contractului de concesiune
nr.3770 din 25.07.2014, înregistrată sub nr.5838 din 24.06.2016.
- Raportul de specialitate al Compartimentului urbanism și amenajare a teritoriului,
înregistrat sub nr.6029 din 30.06.2016.
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, înregistrat sub nr.6416
din 15.07.2016.
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art.5 alin.(3) lit. „f” din Hotărârea Guvernului nr.884/2004 privind concesionarea
unor spații cu destinația de cabinete medicale,
- Pct. 8 lit. „h” din Contractul de concesiune nr.3770 din 25.07.2014.
- Art.36 alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. ,,a”, pct.3 din Legea nr.215/2001 a administrației
publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.3 și art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificările ulterioare.
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. Se aprobă încetarea Contractului de concesiune nr.3770 din 25.07.2014, încheiat cu
Cabinet Medicină Individuală - dr. Tomescu Maria având ca obiect exploatarea spațiului cu
destinația cabinet medical uman, situat în sat Bogata, întrucât titularul cabinetului nu mai
desfășoară activitate medicală.
Art.2. (1) Concesionarul are obligația restituirii bunului concesionat, conform contractului
de concesiune,
(2) Concesionarul are obligația achitării redevenței și a celorlalte obligații prevăzute
de lege, până la data predării spațiului.

Art.3. Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, impozite și taxe locale, și
Compartimentul urbanism vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Baia, în
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, Prefectului județului Suceava și
cabinetului dr. Maria Tomescu.
Președinte de sedință,
Consilier local
Neculai Hlihor

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

BAIA:15.07.2016
NR.35
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2016 în comuna Baia, județul Suceava
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de:
- Expunerea de motive prezentată de doamna Maria Tomescu, primar al comunei Baia,
județul Suceava, înregistrată sub nr.6171 din 6.07.2016.
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, înregistrat sub nr.6172 din 06.07.2016.
- Hotărârea de consiliu local nr. 3 din 28.01.2016 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
- Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat
sub nr.6417 din 15.07.2016.
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Art.6 alin.(2) din Anexa la Hotarârea Guvernului Nr.427/2001, pentru aprobarea
Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile
asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.
- Art.40 alin.(1) și art.44 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare.
- Art.36 alin.(2) lit. „d”, alin.(6) lit. ,,a”, pct. 2 din Legea nr.215/2001 a administratiei
publice locale, republicată cu modificarile și completarile ulterioare.
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.(1) și art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă un număr de 5 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap
grav pentru anul 2016, în comuna Baia, județul Suceava.
Art.2. Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava și se aduce la
cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei.

Președinte de ședință,
Consilier local
Neculai Hlihor

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

BAIA:15.07.2016
NR.36

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inlocuirea responsabilului proiectului de investitii
„Modernizare drumuri de exploatație agricolă finanțate în cadrul programului
FEADR, Măsura 125, în Comuna Baia, Județul Suceava.”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, care a determinat
iniţierea proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6340 din 14.07.2016.
- Referatul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6361 din 14.07.2016.
- În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrat
sub nr.6419 din 15.07.2016.
- Prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale
republicată cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), 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 revocă domnul Mihail Cîrlan din calitatea de responsabil de proiect din cadrul
proiectului de investiții „Modernizare drumuri de exploatație agricolă finanțate în cadrul
programului FEADR, MĂsura 125, în Comuna Baia, Judetul Suceava.”
Art.2. Se aprobă desemnarea doamnei Maria Tomescu, primarul comunei Baia, județul
Suceava, în calitate de responsabil de proiect, care va colabora cu Autoritatea pentru toate
aspectele tehnico-economice și financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întregul
parcurs al derulării contractului de finanțare.
Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, Instituției prefectului – Suceava și se aduce la
cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Baia.
Președinte de sedință,
Consilier local
Neculai Hlihor
BAIA:15.07.2016
NR.38

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înlocuirea responsabilului proiectului de investiții
„Modernizare drumuri comunale în comuna Baia, sat Baia, județul Suceava”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava care a determinat
iniţierea proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6364 din 14.07.2016.
- Raportul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6365 din 14.07.2016.
- Hotarârea de Consiliu Local Baia nr. 23 din 24.05.2016 privind implementarea
proiectului: „Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, sat Baia,
judetul Suceava”.
- În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrate
sub nr.5420 din 17.09.2015.
- Prevederile art.62 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiței publice locale
republicată cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), 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 revocă domnul Mihail Cîrlan din calitatea de responsabil de proiect din cadrul
proiectului de investiții „Modernizare drumuri comunale în comuna Baia, sat Baia,
județul Suceava”.
Art.2. Se aprobă desemnarea doamnei Maria Tomescu, primarul comunei Baia, județul
Suceava, în calitate de responsabil de proiect, în vederea realizării tuturor activităților
necesare elaborării, depunerii și implementării Proiectului.
Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Baia, Instituției Prefectului – Suceava și se aduce la
cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Baia.
Președinte de ședință,
Consilier local
Neculai Hlihor
BAIA:15.07.2016
NR.39

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înlocuirea responsabilului proiectului de investiții
„Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna Baia, sat Baia, județul
Suceava”
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, care a determinat
iniţierea proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.6362 din 14.07.2016.
- Referatul Compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.6363 din 14.07.2016.
- Hotarârea de Consiliu Local Baia nr.40 din 28.09.2015, privind implementarea
proiectului: „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna
Baia, sat Baia, Județul Suceava.”
- În baza avizului Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, înregistrate
sub nr.6421 din 15.07.2016.
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1), 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 revocă domnul Mihail Cîrlan din calitatea de responsabil de proiect din cadrul
proiectului de investitii „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în Comuna
Baia, sat Baia, Județul Suceava.”
Art .2. Se aprobă desemnarea doamnei Maria Tomescu, primarul comunei Baia, județul
Suceava, în calitate de responsabil de proiect, pentru toate aspectele tehnico-economice și
financiare implicate în desfășurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării acestuia.
Art.3. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotarâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul
prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, Instituției Prefectului – Suceava și se aduce la
cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei Baia.
Președinte de ședință,
Neculai Hlihor
BAIA:15.07.2016
NR.40

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica Cocean

