ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2016
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de doamna Tomescu Maria, primarul comunei Baia, înregistrată sub
nr.11.429 din 30.12.2016 ;
- raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat sub nr.11.430 din 30.12.2016;
- raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr.144
din 09.01.2016 ;
- pct.5.13.3, lit.b), din Ordinul Ministerului Finanţelor publice nr. 2890/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2016,

- 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 acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al comunei Baia a deficitului
sectiunii de dezvoltare din anul 2016 în suma de 2.491.834,90 lei.
Art. 2. Primarul comunei Baia in calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul financiar
contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:9.1.2017
NR.1

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Baia, județul Suceava
Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,
Având în vedere;
- expunerea de motive prezentata de doamna Tomescu Maria, primarul comunei Baia,
inregistrata sub nr.10209 din 15.11.2016 ;
- raportul de specialitate al secretarului comunei inregistrat sub nr.10519 din
24.11.2016;
- Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr.
146 din 09.01.2017;
În baza prevederilor art.8, alin.3 şi art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.
7660/2006 de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit. “b”, art.45, alin.1 şi art.50
din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Baia, judetul Suceava, pentru anul 2017, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul si secretarul comunei Baia, judetul Suceava, vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Președinte de sedință,
Consilier local
Romică ȘANDRU
BAIA:9.1.2017
NR.2

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrari de interes local pentru persoanele
apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava;
Avand in vedere:
- Expunerea de motive prezentata de d-na Tomescu Maria, primarul comunei Baia,
inregistrata sub nr.9993 din 9.11.2016;
- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul asistenta sociala si autoritate
tutelara, inregistrat sub nr.10.039 din 11.11.2016;
- Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, inregistrat sub
nr.145 din 09.01.2017;
- In baza prevederilor art. 6 alin.7 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale prevederilor
art. 28 alin. 3 din HGR nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
In temeiul dispozitiilor art. 36 alin.2) lit.(d), alin.6), lit.(a), pct.2 si al art. 45 alin. 1)
din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni şi de lucrări de interes local pentru anul 2017, pentru
repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă
din familia beneficiară de ajutor social, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotarâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara
- Viceprimarul comunei
Președinte de sedință,
Consilier local,
Romică ȘANDRU
BAIA:9.1.2017
NR. 3

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Contractului de asistenta juridica prin avocat
Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Baia, judetul Suceava,inregistrata sub
nr.56 din 04.01.2017;
Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.57 din 04.01.2017;
Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, inregistrat sub
nr.147 din 09.01.2017.
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art. I, alin.(2) lit. b din O.U.G. nr.26/2012 privind unele masuri de reducere
a cheltuielilor publice si intararea disciplinei financiare si de modificare si completare a
unor acte normative , cu modificarile și completarile ulterioare;
- prevederile art. 21 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.45, alin.1 si art.115 al. (1) lit.b din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale republicată cu modificarile ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aproba incheierea Contractului de asistenta juridica și a actul aditional al
acestuia, cu cabinet avocat Gudula Stefan, în vederea apărării intereselor comunei Baia,
Primariei comunei Baia, Consiliului Local al comunei Baia, Comisiei locale pentru
stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, Institutiei primarului
comunei Baia, ce constituie Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Contractul va fi încheiat pe perioada 03.01.2017-31.12.2017.
Art. 2. În aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se mandateaza primarul
comunei Baia, dr. Maria Tomescu, cu semnarea contractului de servicii juridice și a
actului aditional.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil, Cabinetului de avocatură Gudula Ștefan,
si se va aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei.
Președinte de sedință,
Consilier local,
Romică ȘANDRU
BAIA:9.1.2017
NR.4

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „EXTINDEREA
RETELEI DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN 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.343 din 19.01.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, înregistrat sub nr.344 din 19.01.2017;
- 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;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
În temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „e” si „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 „EXTINDEREA RETELEI DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „EXTINDEREA RETELEI DE
ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”, precizati in
documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este 7.269.424 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 6.928.508 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 340.916 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 340.916 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National de
Dezvoltare Locala.
Art.6. Se numeşte reprezentant legal al proiectului, doamna TOMESCU MARIA, primarul
comunei Baia, judeţul Suceava.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Romică ȘANDRU
BAIA:9.1.2017
NR.5

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA – CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE
DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 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.340 din 19.01.2017;
- referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, înregistrat sub nr.342 din 19.01.2017;
- 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;
- prevederile Legii nr. 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 „MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES
LOCAL IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE DRUMURI DE
INTERES LOCAL IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”,precizati in documentatia tehnica.
Art.3. Valoare totala a investitiei este 7.234.815 lei inclusiv TVA, din care:
- Buget stat: 6.928.787 lei inclusiv TVA 19 %
- Buget local: 306.028 lei inclusiv TVA 19 %.
Art.4. Se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 306.028 lei inclusiv TVA.
Art.5. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP 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:9.1.2017
NR.6

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 44 din 31.08.2016
Consiliul Local al comunei Baia, judeţul Suceava, având in vedere:
- expunerea de motive prezentată de doamna Tomescu Maria, primarul comunei Baia,
înregistrată cu nr. 345 din 19.01.2017 şi de raportul secretarului comunei, înregistrat sub
nr.347din 19.01.2017 ;
- 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;
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
localenr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. I - Hotararea Consiliului Local Baia nr.44 din 31.08.2016, privind aderarea comunei Baia la
Asociaţia Comunelor din România se modifică după cum urmează:
1. La art.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,(1) Se aprobă aderarea
comunei Baia, judetul Suceava la Asociaţia Comunelor din România.”
2. La art.1, alineatul 2 se revocă.
3. Art.2 se modifică și va avea următorul cuprins:
"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”.
4. Art.3 se revocă.
Art. II - (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,
Consilier local,
Romică ȘANDRU
BAIA:23.1.2017
NR.7

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.51 din 31.08.2016
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.348 din 19.01.2017;
- raportul secretarului comunei Baia,inregistrat sub nr.349 din 19.01.2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- 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 215/2001republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. Hotărârea Consiliului local nr. 51/31.08.2016 privind aprobarea atribuirii
denumirii de ,,Invatator Nicolae Stoleru ”, parcului situat in centrul satului Baia si
modernizarea acestuia se modifica dupa cum urmeaza:
1. Art.1 se revocă.
2. Art.2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
,,Art.2 Se aproba modernizarea parcului situat in centrul satului Baia, comuna Baia,
judetul Suceava, sumele necesare lucrarilor se vor suporta din bugetul local al comunei
Baia, judetul Suceava”.
Art.II. 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,
Romică ȘANDRU
BAIA:23.1.2017
NR.8

Contrasemnează:
Secretarul comunei,
Rodica COCEAN

