ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta
Consiliul Local al comunei Baia judetul Suceava,
Luand in dezbatere:
- expunerea de motive a domnului consilier local Hlihor Neculai, in calitate de initiator,
inregistrata sub nr. 8576 din 21.09.2016;
- raportul de specialitate al secretarului comunei, înregistrat sub nr.8577 din 21.09.2016 ;
- avizul Comisiei pentru administratie publică locala, juridică și de disciplină, apararea
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, inregistrat sub nr. 8711 din 26.09.2016;
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile:
- art. 35 alin.(1), art.41, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- art.9, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;
In temeiul art.45 alin.(1), art.47, art.115 alin.(1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Se alege ca presedinte de sedinta, domnul consilier local Natu Ioan, care va conduce
sedintele Consiliului Local al Comunei Baia si va semna hotararile adoptate de acesta pe o
perioada de 3 luni: septembrie- octombrie- noiembrie 2016.
Art.2 Secretarul comunei Baia va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Presedinte de sedinta,
Consilier local
Ioan NATU
BAIA:26.09.2016
NR.58

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Cocean Rodica

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, judetul Suceava,
Luând in dezbatere:
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, inregistrata sub nr. 8487 din
20.09.2016 ;
- raportul prezentat de Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe
locale inregistrat sub nr. 8488 din 20.09.2016 ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.8706
din 26.09.2016;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2), 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 Ă Ş T E:
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. 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. 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 .
Presedinte de sedinta,
Consilier local
Ioan NATU

BAIA:26.09.2016
NR.59

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului local pentru
trimestrul III al anului 2016
HOTĂRÂRE
privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia în Comisiile de concurs
pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile
de învăţământ de stat
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.8489 din 20.09.2016;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Baia,inregistrat sub nr. 8490 din 20.09.2016;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat
sub nr. 8707 din 26.09.2016;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.11 alin. (3) lit. a din O.M.E.N. nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director
şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar
- art. 23 alin.(1) și( 2) 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 Comisiile de
concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de
învăţământ de stat din comuna Baia, judetul Suceava.
Denumirea institutiei de
invatamant

Numele și prenumele
consilierului local

Nivel studii

Scoala Gimnaz ,,Nicolae Stoleru ”- Baia ȘANDRU ROMICĂ

Superioare

Scoala Gimnazială Nr. 3 - Baia

Superioare

NATU IOAN

Art. 2 . Ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari revine persoanelor
prevazute la art. 1.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Ioan NATU
BAIA:26.09.2016
Nr.60

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii unor lucrari de intretinere pe
strada Viitorului din satul Bogata
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. 8493 din 20.09.2016;
- raportul Compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 8494 din 20.09.2016;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, inregistrat
sub nr. 8709 din 26.09.2016;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 16 alin. (1), art. 20 alin.(1),lit. i ) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si complet rile ulterioare;
- art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(6), lit.,,a”,pct .13 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,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba realizarea unor lucrari de intretinere pe strada Viitorului din satul
Bogata, comuna Baia;
Art. 2. Sumele necesare lucrarilor se vor suporta din bugetul local al comunei Baia,
judetul Suceava de la Capitol 84 ;
Art. 3. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentele de
specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevazut de lege, primarului comunei Baia, Institutiei Prefectului- județul
Suceava și se aduce la cunoștinţă publica prin afișare la sediul primariei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Ioan NATU
BAIA:26.09.2016
Nr.61

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Cocean Rodica

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea construirii şi amplasării de gabioane pe strada
Parau Bogata din satul Bogata
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. 8491 din 20.09.2016;
- raportul Compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 8492 din 20.09.2016;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, înregistrat
sub nr. 8708 din 26.09.2016;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 16 alin.(1), art. 20 alin.(1),lit. i ) din Legea 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si complet rile ulterioare;
- art.36, alin.(2),lit.,,b”, alin.(6), lit.,,a”,pct .13 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,
H O T A R A S T E:
Art.1. Se aproba construirea si amplasarea de gabioane pe strada Parau Bogata din
satul Bogata (portiunea ,,punctul Budai Maria” pe o lungime de 120 ml).
Art. 2. Sumele necesare lucrarilor se vor suporta din bugetul local al comunei Baia,
judetul Suceava de la Cap. 80 ;
Art. 3. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentele de
specialitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevazut de lege, primarului comunei Baia, Institutiei Prefectului - județul
Suceava și se aduce la cunoștinţă publica prin afișare la sediul primariei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Ioan NATU

BAIA:26.09.2016
Nr.62

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul
situațiilor de urgenta, la nivelul comunei BAIA
Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,
Luând in dezbatere:
- expunerea de motive a primarului comunei Baia, inregistrata sub nr. 6649 din
25.07.2016 ;
- raportul prezentat de Compartimentul privind protectia mediului si situatii de
urgenta, inregistrat sub nr. 6650 din 25.07.2016 ;
- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Baia,inregistrat sub nr. 8710
din 26.09.2016;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art. 4 și art. 13 lit. a din Legea nr. 307/2006 privind aprarea împotriva
incendiilor modificata si completata,
- prevederile art. 5 alin.(1) din Legea nr.481/2004 privind protecția civila, republicata, cu
modificările si completările ulterioare,
- prevederile art. 6 alin.(1) din Ordinului M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a
Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,
In temeiul art.36 alin.2 lit.a) art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
H O T A R A S T E:
Art.1 - Se aproba Planul de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de
urgenta la nivelul comunei Baia , judetul Suceava, conform Anexei care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutia Prefectului - Suceava
- Primarului comunei Baia
- I.S.U. SUCEAVA
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Ioan NATU
BAIA: 28.11.2014
Nr.63

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMANIA
J U D E T U L SUCEAVA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA B A I A
CONSILIUL LOCAL
PROCES VERBAL
Incheiat cu ocazia desfasurarii sedinte ordinare publice de lucru a Consiliului Local
Baia din data de 26 septembrie 2016
Sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul Consiliului
Local al comunei Baia, convocata prin Dispozitia nr. 394 din 20.09.2016 emisa de
primarul comunei Baia, doamna Tomescu Maria.
La sedinta sunt prezenti un numar de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri convocati
Sedinta este legal constituita si isi poate desfasura lucrarile. Lipseste nemotivat domnul
consider Bărăscu Gheorghe si Iftimovici Radu .
La sedinta participă doamna primar al comunei, dr. Tomescu Maria, doamna Cocean
Rodica secretar al comunei,doamna Florea Andreea referent cu atributii in cadrul
Compartimentului financiar – contabil, si amenajare teritoriu și delegat satesc Voicu Florin
.
Doamna primar prezinta scopul convocarii sedintei ordinare, aratand ca din invitatia
la sedinta, si din materialele communicate 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 presedinte de sedinta ales in sedinta de constituire
a Consiliului local din data de 25.07.2016, potrivit HCL nr. 27, spune ca mandatul acestuia
urmeaza sa inceteze, din acest motiv a initiat proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta , care nu a fost inclus in ordinea de zi , drept pentru care solicita ca
aceasta sa se suplimenteze cu acest proiect de hotarare, și sa fie discutat ca prim punct in
cadrul sedintei .
In continuare se 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 5 proiecte de hotarare ;
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 desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia în
comisiile de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile
de învăţământ preuniversitar - initiat de primarul comunei ;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unor lucrari de intretinere pe strada
Viitorului din satul Bogata - initiat de primarul comunei.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii şi amplasării de gabioane pe strada
Parau Bogata din satul Bogata - initiat de primarul comunei;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor la
nivelul comunei Baia, judetul Suceava - initiat 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 reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, judetul Suceava ,
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 , cu cele doua proiecte , si care este
aprobata in unanimitate de voturi(13 voturi pentru din 13 prezenti). Ulterior supune la vot
proiectul ordinii de zi in totalitatea lui care este aprobat in unanimitate de voturi(13 voturi
pentru din 13 prezenti).
Doamna secretar Cocean Rodica informeaza consilierii ca, procesul- verbal incheiat in
sedinta Consiliului Local din data de 31.08.2016 a fost pus la dispozitia consilierilor locali
spre consultare si a fost comunicat acestora odata cu materialele de sedinta.
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. (13
voturi pentru din 13 prezenti).
Se trece la discutarea proiectului de hotarare alegerea presedintelui de sedinta,
- initiat de consider local Hlihor Neculai
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 Comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului local.
Domnul Biserica Mihai propune ca presedinte de sedinta pentru perioada septembrie –
noiembrie 2016 pe domnul consider Natu Ioan. Nemaifiind alte propuneri se supune la
vot proiectul de hotarare care este adoptat in unanimitate de voturi.
Se trece la discularea proiectului 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 :
a) - suplimentarea veniturilor la 04.01.00 cu suma de 87.000 lei
b) - suplimentarea veniturilor proprii 07.02.01 cu suma de 8.000 lei
c) - suplimentarea veniturilor proprii 07.02.03 cu suma de 1.000 lei
d) - suplimentarea veniturilor proprii 37.01.00 cu suma de 3.000 lei
2) SUPLIMENTAREA CHELTUIELILOR conform anexei 1:
a)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.01.01 cu suma de 4.000 lei, necesara
pentru cheltuieli cu salariile personalului
b)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.03.01 cu suma de 500 lei, necesara
pentru cheltuieli cu contributiile asigurarilor sociale
c)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.03.02 cu suma de 200 lei, necesara

pentru cheltuieli cu contributiile de asigurari de somaj
d)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.03.03 cu suma de 1200 lei, necesara
pentru cheltuieli cu contributiile sociale de sanatate
e)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.03.04 cu suma de 100 lei, necesara
pentru cheltuieli cu contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale
f)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 10.03.06 cu suma de 1000 lei, necesara
pentru cheltuieli cu contributiile pentru concedii si indemnizatii
g)- suplimentarea cheltuielilor la cap.51.01.03 – 20.01.08 cu suma de 1.000 lei, necesara
pentru cheltuieli postale
h)- suplimentarea cheltuielilor la cap. 51.01.03 – 20.30.30 cu suma de 2000 lei necesara
pentru cheltuielile cu alte bunuri si servici
i) suplimentarea cheltuielilor la cap. 67.02.03.07 – 20.05.30 cu suma de 12.000 necesare
pentru cheltuieli - obiecte de inventar
j)- suplimentarea
cheltuielilor la cap. 67.02.03.07 – 20.30.30 cu suma de 23.000lei
necesara pentru cheltuielile curente
k)- suplimentarea cheltuielilor la cap.68.02.05 - 57.02.01 cu suma de 2.000 lei necesara
pentru cheltuieli cu indemnizatiile ISTH
l)- suplimentarea cheltuielilor la cap.70.02.06 – 20.01.30 cu suma de 1.000 lei necesara
pentru cheltuieli cu iluminatul public
m)- suplimentarea cheltuielilor la cap.74.02.05.01 – 20.30.30 cu suma de 35.000 lei
necesara pentru cheltuieli cu salubrizarea
n)- suplimentarea
cheltuielilor la cap.84.02.03.01 – 20.01.05 cu suma de 5.000 lei
necesara pentru cheltuieli – combustibil
o)- suplimentarea cheltuielilor la cap.84.02.03.01 – 20.30 cu suma de 10.000 lei necesara
pentru cheltuieli – reparatii curente
p)- suplimentarea
cheltuielilor la cap.84.02.03.01 – 20.30.30 cu suma de 1.000 lei
necesara pentru alte cheltuieli cu intretinerea drumurilor
Doamna primar Tomescu Maria - informeaza consiliul local asupra faptului ca înainte
de evenimentul aprobat și organizat din data de 8 septembrie s-au achizitionat 2
frigidere mari și o lada frigorifica, obiecte de inventar de absolută necesitate , întrucât după
cum bine se cunoaște taxa pe cămin este o taxa marisoara iar cei care vin să-l inchirieze
pentru nunti sau alte evenimente solicita aparate de răcire, De asemenea exista un deficit
al scaunelor cu aproximativ 50 bucăți, trebuind să fie carate mereu din cămin în sala de
sedinta și invers, atunci este nevoie.
Pe viitor dorește ca Consiliul local să se implice mai mult în activitățile organizate și
nu doar cu numele, nu are un interes să fie promovata personal, făcând chermeze cu
consilierii de partid , cum se facea în mandatul trecut, ci doar comuna Baia să fie
promovata, drept pentru care s-a implicat foarte mult în desfasurarea evenimentului
cultural din data de 8 septembrie 2016, unde cu bani puțini a fost organizat un eveniment
de mare amploare, care a fost promovat și mediatizat pe canale de televiziuni și presa, un
eveniment care a fost organizat ca urmare a obligatiei de promovare a comunei Baia,
generata de proiectul pe fonduri europene ce a fost derulat. Au fost adunați bani din
sponsorizari aproximativ 60 milioane lei vechi, fapt ce nu s-a întâmplat niciodată pana la
acest moment. Ca o concluzie Festivalul organizat a fost un succes, fapt ce dovedeste ca ,
cu bani puțini dar cu oameni care vor să se implice se pot face lucrurui foarte frumoase.
Centrul comunei a luat o alta fata, au fost plantate flori, au fost vopsite bordurile și făcută
curățenie peste tot, în așa fel încât sa arate frumos iar cei care vin în comuna Baia sa
viziteze locurile istorice să-și doresca sa revină.
Deosebit de aceasta doamna primar Maria Tomescu spune ca , așa cum a mai spus-o
de fiecare data, dorește o transparenta totala a banilor din fondul public. Pentru fiecare
banut cheltuit va face informare Consiliului local și totodata va cere acceptul pentru orice

cheltuiala angajata. Ininte de a începe sedinta, Primaria a primit controlul Gărzi de mediu,
care a considerat ca se impune aplicarea unei amenzi de 200 milioane lei vechi pentru
nereguli inregistrate la depozitarea și selectarea deseurilor. Nu este corect ca ea sa
incaseze aceste amenzi pentru faptul ca fostul primar a tratat cu neglijenta aspecte atât de
importante. În cele din urma, controlul s-a finalizat cu un avertisment și cu obligativitatea
de a remedia deficiențele constatate.
Rectificarea implica cele cuprinse în expunerea de motive și în raportul
Compartimentului care au fost prezentate detaliat.
Nemaifiind discuții se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat în cu un
numar de 12 voturi pentru și un vot abținere, cel al domnului consilier Natu Ioan, care are
și calitatea de director de școala.
Se trece la discularea proiectului de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local Baia în comisiile de concurs pentru ocuparea
funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ – 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.
Domnul presedinte de sedinta , Natu Ioan, director al Scolii Gimnaziale nr. 1 Baia
spune ca pentru acest concurs el nu-si mai depune dosarul avand in vedere faptul ca, se
afla in prag de pensionare si este momentul ca locul sa fie lasat celor tineri si cu
perspectiva.
Domnul presedinte de sedinta, Natu Ioan solicita sa se faca propuneri pentru
desemnare.
Domnul viceprimar Biserica Mihai propune ca din aceste comisii sa faca farte domnul
Șandru Romica la Școala nr. 1 si domnul Natu Ioan la Scoala gimnaziala nr. 3.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea facuta care se aproba cu un
numar de 12 voturi pentru si o abtinere cea a domnului consilier Gogu Mihail Cornel ,
intrucat sotia acestuia intentioneaza sa-si depuna dosarul pentru concurs pentru postul
de director.
Se trece la discularea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii unor
lucrari de intretinere pe strada Viitorului din satul Bogata – 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 Comisieide specialitate din cadrul
Consiliului local.
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate
de voturi.
Se trece la discularea proiectului de hotarare privind aprobarea construirii şi
amplasării de gabioane pe strada Parau Bogata din satul Bogata – 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 Comisieide specialitate din cadrul
Consiliului local.
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate
de voturi.
Se trece la discularea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de analiza
si acoperire a riscurilor la nivelul comunei Baia, judetul Suceava – initiat de
primarul comunei.

Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare asa cum a fost initiat. Proiectul de
hotarare este insotit Anexa acestuia ce contine Planul de analiza , de Raportul
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Baia si de avizul Comisieide specialitate din cadrul Consiliului local.
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate
de voturi.
Se trece la discularea proiectului de hotarare privind reorganizarea Comisiei
speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Baia, judetul Suceava – initiat de primarul comunei.
Se prezinta de catre initiator proiectul de hotarare asa cum a fost initiat. Proiectul de
hotarare este insotit Anexa acestuia ce contine Planul de analiza , de Raportul
Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Baia si de avizul Comisieide specialitate din cadrul Consiliului local.
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este aprobat in unanimitate
de voturi.
DISCUTII
Doamna primar spune ca este asaltata de cereri si solicitari ale cetatenilor pentru intrarea
in legalitate cu suprafetele de teren pe care au construite case fara autorizatie , drept
pentru care va constitui o comisie de inventariere pentru a identifica terenurile , a le
inventaria si a propune Consiliului local intrarea in legalitate, aspect ce a fost discutat si la
sedinta anterioara. Deosebit de aceasta sunt cereri din partea cetatenilor pentru
bransare la apa si canal pe strazile Nicolae Stoleru si Dimitrie Cantemir.
Se prezinta cererile depuse pentru acordarea ajutoarelor de urgenta:
- cererea nr. 8151/13.09.2016 - Colache Gheorghe
- cererea nr. 4912 din 17.05.2016- Ilie Mureș
- cererea nr. 6097 din 4.07.2016 - Pîrlea Ioan
- cererea nr. 6215/19.07.2016 – Maxim Mihai
- cererea nr. 5096 din 24.05.2016 - Onofrei Floarea
- cererea nr. 5023 din 19.05.2016 - Conolache Claudiu
- exista depusa si cererea fam. Gheorghitanu care a suferit un incendiu, care trebuie
analizata si din punct de vedere al prejudiciului suferit dar, si de banii disponibili in buget.
Pentru celelelate cereri consilieii propun acordarea a cate 1 mie lei pentru fiecare caz.
Consilierii locali considera oportuna nominalizarea lor in cadrul Comisiei de casare si
valorificare a unor mijloace fixe, care va fi constituita prin dispozitie a primarului
Domnul Hlihor Neculai il propune pe domnul Gogu Constantin, Neculai Vasile, Biserică
Mihai,
Domnul Gogu Mihail Cornel il propune pe domnul Oniceanu Vasile.
Propunerile facute vor fi stabilite prin Hotarare in cadrul unei sedinte de Consiliu local.
Nemaifiind alte probleme, se declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului
local Baia.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Natu Ioan
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