
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului  

„DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 
 

 
Consiliul Local al comunei Baia, Județul Suceava,  având în vedere:  

-  expunerea de motive a primarului comunei Baia, din care reiese necesitatea si 
oportunitatea investitiei, inregistrata sub nr. 4522 din 18.05.2017;      

-   referatul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia, înregistrat sub nr.  4523 din 18.05.2017; 

-  raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, 
înregistrat sub nr. 4574 din 19.05.2017; 

Analizand temeiurile juridice respectiv: 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-   prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare. 

     În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), ale art. 45 alin (1) și alin. 
(2) lit. e) precum și ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea Administrației publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 

”DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL 

SUCEAVA” proiect ce va fi depus spre finanțare în cadrul Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 7.6 ”Investiții asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural", de Comuna Baia. 

Art. 2. Se aprobă Memoriu Justificativ nr. 17/2017, întocmit de SC SIGM-HOME 

PROJECTS SRL Iași și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții din cadrul 

proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT BAIA, COMUNA BAIA, 

JUDEȚUL SUCEAVA”. Indicatorii tehnico economici sunt prevăzuți în anexa ce constituie 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 



 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Baia, doamna Tomescu Maria. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Baia în 

termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Baia și prefectului județului Suceava și se 

aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei, precum și pe pagina de 

internet http://www.comunabaia.ro/.  

 

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Contrasemneaza :                                                     
                                          
Gheorghe ANISIA                                                                                     Secretarul comunei  
                                                                                                                       Rodica COCEAN 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂREA 
nr. 43  din 19 mai 2017 

privind implementarea proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT 
BAIA, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

luând act de: 
a) expunerea de motive  prezentata de către primarul Comunei Baia, în calitatea 

sa de inițiator, înregistrat cu nr.  4539 din 18.05.2017, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 4540 din 18.05.2017 , prin care se motivează, în drept și în 
fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c) raportul Comisiilor  de specialitate a Consiliului Local Comunei Baia,inregistrat 
sub nr.  4575  din 19.05.2017, 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de 
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42./2017 privind  
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului. 

 
 
 



 
 
Consiliul Local al Comunei Baia,  adoptă prezenta hotărâre:  

 
Art. 1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și implementarea 
proiectului „DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN SAT BAIA, COMUNA BAIA, 
JUDEȚUL SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul. 
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art. 4. Caracteristicile tehnice ale investiției propuse sunt prezentate în Anexa 1 parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 5. Reprezentantul legal al comunei in relatia cu AFIR este, potrivit legii, primarul 
acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul 
public al comunei. 
Art. 6. Detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare 
datei depunerii Cererii de finanțare este prezentată în Anexa 1. 
Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Baia și anume doamna Tomescu Maria.  
Art. 8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se 
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet http://www.comunabaia.ro/.  

 
 
 
 

     Președinte de ședință,                                                                                    Contrasemnează: 
          Consilier local,                                                                                           Secretarul  comunei                            
      Gheorghe ANISIA                                                                                                  Rodica  COCEAN 
    
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                   
 BAIA: 25.05.2017 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI BAIA 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  

HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BAIA NR.42/2017 

Nr. 
crt. 

OPERAȚIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 19/05/2017  

2 Comunicarea către primarul comunei1+4) 22/05/2017  

3 Comunicarea către prefectul județului1+4) 22/05/2017  

4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) 22/05/2017  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) 22/05/2017  

6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
) 22/05/2017  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și 

prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.”; 
3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință 

publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 

   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului unității administrativ-teritoriale.” 
 
 

Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a 
COMUNEI BAIA 

Data publicării pe pagina 
de internet la adresa 

http://uat.mdrap.ro/ 

a ultimelor documente și 

informații Nr. 

crt. 

Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac 
obiectul publicării pe pagina de internet la adresa 

http://www.comunabaia.ro/ 

Data aprobării 
ultimelor 

documente și 
informații 

Data publicării pe 
pagina de internet a 

ultimelor documente 
și informații 

Numărul de înregistrare 

generat automat 
A B C D E 

1.  
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv 
anexele acestora; 

60368 / 
27.03.2017 

29.03.2017  

 

2.  

situațiile financiare asupra execuției bugetare 
trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la 
art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante; 

60602 / 

28.04.2017 

01.05.2017  

 

3.  

bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale, întocmit potrivit 
metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice și al 

ministrului finanțelor publice 

60368/ 
27.03.2017 

29.03.2017  

 

4.  
registrul datoriei publice locale, precum și registrul 
garanțiilor locale, actualizate anual 

2865/ 27.05.2004   

 

5.  
programul de investiții publice al unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale 
60368/27.03.2017 29.03.2017  

 

Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: 
  „Art. 76

1
. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale unităților/subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:  

   a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile lucrătoare de la 

supunerea spre consultare publică;  

   b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (2
1
), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire; 

   c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;  

   d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante, în 

maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;  

   e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului 

dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare de la prezentarea în consiliul local;  

   f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;  

   g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.  

   (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin. (1) Ministerului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.  

   (3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de programul informatic 

după încărcarea informațiilor.” 

 

http://uat.mdrap.ro/


ANEXA NR. 1 la HCL  nr. 43 din 19.05.2017     
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII DIN CADRUL PROIECTULUI  

 

DATELE ŞI INDICII CLĂDIRII: 
CĂMIN CULTURAL BAIA 

Funcțiune principală Activități culturale 

Funcțiune secundară Așezământ cultural 

Regim de înălțime  P 

Suprafață teren St 2321,00 mp 

Suprafață construită Sc 435,00 mp 

Suprafață desfășurată cămin Sd 435,00 mp 

 
ACTIVITĂȚI SOCIAL - CULTURALE 

DENUMIRE ACTIVITATE PERIOADA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII 

ACTIVITĂȚI SOCIALE 

Educația tinerilor  cu privire la asumarea responsabilităților 

în formarea familiilor armonioase 
05.06.2016 

Consilierea părinților  privind creșterea și educația copiilor  08.06.2016 

Combaterea violentei verbale și fizice și protejarea familiilor 

de efectele acestora 
20.07.2016 

Organizarea și gospodărirea resurselor, în cazurile sociale, 

pentru asigurarea unui confort familial 
14.09.2016 

Sprijinirea familiilor nevoiașe pentru repararea și 

consolidarea locuințelor: formarea unor deprinderi 
25-29.09.2016 

Oferire de pachete cu alimente și îmbrăcăminte 11-14.04.2016 

                                                                  ACTIVITĂȚI CULTURALE 

,,HORA DE LA BAIA” 18.05.2016 

 FESTIVALUL ,, BAIA – FILE  DE  ISTORIE” 08.09.2016 

,,OASPEȚI DE  SEAMĂ”- Întâlnire culturală cu turiști din 

Finlanda 
01.10.2016 

1 DECEMBRIE – Expoziție de carte, prelegeri dedicate MARII 

UNIRI 
01.12.2016 

Întalnire cu doamna cântecului popular-SOFIA VICOVEANCA  
Lansare de carte si concert ,,CÂNTEC SI POEZIE” 

18.12.2016 

,,ȘEZATOAREA DE LA BAIA” 18.12.2016 

 Elevii in  spectacolul ,,TRADITII DE ANUL NOU” 23.12.2016 

Crăciunul ca altădată  ,,BALUL DE CRACIUN” 26.12.2016 

 PRIMITI MASCATII 31.12.2016 

*Caracteristicile tehnice ale proiectului se completează cu specificații din Memoriu justificativ 

nr.17/2017. 

 
PRIMAR ,                                                    CONSILIER,                                                  CONSILIER, 
Tomescu Maria                                        Florea Andreea                                           Muraru Teodora 

 

 



 
 

                 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea valorii actualizată a investiției de 7.822.036 lei valoare eligibilă 
din care 6.542.496,44 lei valoare eligibilă și 1.279.539,56 lei valoare neeligibilă 
(din care 1.236.913,82 lei reprezintă valoare TVA) și solicitarea scrisorii de 
garanție în valoare de 2.617.001,30 lei din partea FNGCIMM S.A IFN reprezentând  
100% din valoarea avansului în sumă de 2.617.001,30 lei a Contractului de 
finanțare nr. C0720AN00011513500147/22.03.2017 privind proiectul ,,Extindere 
rețele de alimentare cu apă și canalizare în comuna Baia, sat Baia, județul Suceava”  

 
 

Consiliul Local al comunei  Baia, judeţul Suceava, luând act de : 
-   expunerea de motive prezentată de către d-na  Tomescu Maria, primar al comunei Baia, 
judeţul Suceava, înregistrată cu nr.  4609 din 22.05.2017; 
-    raportul Compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 4658  din 23.05.2017; 
-    Hotărârea Consiliului 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”. 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:     
-     OUG  nr. 79/2009  privind  reglementarea  unor  măsuri  pentru  stimularea  absorbției  
fondurilor  alocate  prin  Programul  Național  de  Dezvoltare  Rurală  pentru  renovarea  și  
dezvoltarea  spațiului  rural  prin creșterea  calității  vieții  și  diversificării  economiei  în 
zonele  rurale; 
-      prevederile  HG  nr.  1262/2009  pentru  aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a OUG  nr.  79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea 
absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării 
economiei în zonele rurale;       
-   art. 36 alin. (2) lit  ,,b” coroborat  cu prevederile  alin.( 4) lit ,,b”din Legea administraţiei 
publice locale 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
-      Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare; 
-     Contractul de finanțare  nr. C0720AN00011513500147/22.03.2017, încheiat cu 
Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale;  
     În temeiul prevederilor art. 45, alin.1 si art. 115, alin. (1), lit. „b”din Legea administraţiei 
publice locale 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E:    
 

Art.1. Se  aprobă valoarea   actualizată a investitiei în sumă de 7.822.036 lei din care   
6.542.496,44 lei valoare eligibilă și 1.279.539,56 lei valoare neeligibilă (din care  
1.236.913,82 lei reprezintă  valoare TVA)  pentru realizarea obiectivului de investiție     
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN COMUNA BAIA, SAT 
BAIA, JUD SUCEAVA”. 
Art.2. Se aprobă  solicitarea scrisorii de garanție în valoare de 2.617.001,30 lei din partea  
FNGCIMM S.A  IFN reprezentând 100% din valoarea avansului în sumă de 2.617.001,30 lei  
a Contractului de finanțare nr. C0720AN00011513500147/22.03.2017 privind proiectul  
Extindere retele de alimentare cu apa și canalizare în comuna Baia, sat Baia, judetul 
Suceava. Valabilitatea scrisorii este  până la data de 06.04.2020, inclusiv.  
 Art. 3 Se aprobă plata comisionului datorat pentru scrisoarea de garanție prevazută la 
art.2 în  suma de 45.797,52 lei din bugetul local, Cap. 51.02, Titl.20. 
 Art.4.  Se aprobă acordul de garantare, conform Anexei 1  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.5.  Primarul comunei Baia, județul Suceava, prin Compartimentul financiar contabil va   
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.6 .  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia şi prefectului judeţului Suceava, 
Fondului  Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA IFN,  
şi  se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei.         
 
 
 
 
     Președinte de ședință,                                                                                    Contrasemnează: 
          Consilier local,                                                                                           Secretarul  comunei                            
      Gheorghe ANISIA                                                                                                  Rodica  COCEAN 
    
 
    
 
 
                                                                                                                                                                                   
 BAIA: 25.05.2017 
 NR. 44 


