ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea președintelui de ședință
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava;
Luand in dezbatere:
- Expunerea de motive a domnului consilier local Șandru Romică, în calitate de initiator,
inregistrată sub nr. 1848 din 02.03.2017;
- Raportul de specialitate al secretarului comunei, inregistrat sub nr.1849 din 02.03.2017;
- Avizul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat sub nr. 2537 din 20.03.2017;
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile:
- art.35 alin.(1), art.41, art. 47 alin.(1) 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se alege ca presedinte de sedinta, domnul consilier local ANISIA GHEORGHE, care
va conduce sedintele Consiliului Local al Comunei Baia si va semna hotararile adoptate de
acesta pe o perioada de 3 luni: martie – mai 2017.
Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Președinte de ședință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA

BAIA:20.03.2017
NR.22

Contrasemnează:
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE

Privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Baia, aferent anului
2017 și estimările pentru anii 2018-2020
Consiliul Local al comunei Baia , judeţul Suceava, avand in vedere;
- expunerea de motive a primarului comunei care a determinat iniţierea proiectului de
hotărâre, inregistrata sub nr.684 din 30.01.2017 ;
- raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil inregistrat sub nr. 1759 din
01.03.2017;
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile:
- prevederile Legii nr. 6 din 16.02.2017 a bugetului de stat pentru anul 2017, publicată în
Monitorul Oficial nr. 127 din 17.02.2017;
- prevederile art. 19 alin.1, lit.(a), art. 20 alin. 1 lit.(a), art.26 şi art.39 alin.6, art.58 din Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică,
republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4), lit a) şi art. 45 alin.(2), lit a) 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 bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Baia aferent anului 2017 si
estimarile pentru anii 2018-2020, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotarare.
Art. 2. Se aproba Lista de investitii pe capitole aferentă anului 2017, conform anexei nr.2 care face
parte integrantă din prezenta hotarare;
Art. 3. Se aprobă numărul de personal, precum si fondul de salarii aferent anului 2017, conform
anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotarare;
Art. 4. Se aprobă utilizarea in cursul anului 2017 a excedentului anual al bugetului de
autofinantate, rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016 in suma totala de 11.240 lei la
Capitol 70.
Art. 5. Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin Compartimentul financiar contabil, va urmări derularea intocmai a bugetului local pentru anul 2017, cu respectarea legalitatii si
incadrarea in sumele propuse si aprobate atat la venituri cat si la cheltuieli.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Baia,
Administratiei Județene a Finanțelor publice Suceava aduce la cunoştinţă publica prin grija
secretarului prin afişare la sediul Primăriei.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Gheorghe ANISIA
BAIA:20.03.2017
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privind însușirea de către Consiliul Local Baia a adresei de răspuns către
SC MIHBEN SUISSE SRL
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :
- expunerea de motive elaborată de catre Biserică Mihai, viceprimarul comunei Baia, în
calitatea sa de initiator, inregistrat sub nr.1289 din 14.02.2017;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, inregistrat sub nr.1290 din 14.02.2017 ;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor inregistrat sub
nr.2539 din 20.03.2017;
Analizand temeiurile juridice respectiv:
- prevederile art.10 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
prevederile art.36 alin.(1) și (9) lit. din Legea administrației publice locale 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art.45 alin. (1) 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 insuseste de catre Consiliul Local Baia, judetul Suceava, Adresa de răspuns către
SC MIHBEN SUISSE SRL înregistrată sub nr.432 din 19.02.2017, ce constituie anexa la
prezenta hotărâre;
Art. 2. Se mandateaza președintele de sedinta să semneze în numele Consiliului local Baia,
judetul Suceava, adresa de răspuns prevazuta la art.1 din prezenta hotărâre.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Gheorghe ANISIA
BAIA:20.03.2017
NR.24

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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privind aprobarea introducerii acțiunii de reziliere a
Contractului de concesiune nr. 489/02.02.2012
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :
- expunerea de motive elaborată de catre Biserică Mihai, viceprimarul comunei Baia, în
calitatea sa de initiator, inregistrata sub nr. 1291 din 15.02.2017;
- raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Baia, inregistrat sub nr. 1292 din 15.02.2017;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, inregistrat sub
nr.2540 din 20.03.2017;
Analizand temeiurile juridice respectiv:
- prevederile art.10 alin.(2), art. 79^3 alin.(1) si (2) din OG nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificarile și
completarile ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(1) și (9) lit. din Legea administrației publice locale 215/2001,
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
În conformitate cu prevederile art 45 alin. (1) 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 aprobă introducerea la instanța de judecată competenta, a actiunii judecatoresti
de reziliere a Contractului de concesiune nr.489/02.02.2012, având ca obiect concesionarea
suprafetei de 92.98 ha, încheiat intre Consiliul Local Baia și SC MIHBEN SUISSE SRL;
Art.2. Se mandateaza președintele de sedinta sa semneze în numele Consiliului Local Baia,
judetul Suceava, cererea de reziliere a Contractului indicat la art.1.
Art.3. Se împuterniceşte ,,Cabinet avocat Gudula Stefan”, pentru a promova şi reprezenta
interesele Consiliului local al și a comunei Baia în faţa instanţelor de judecată, în toate fazele
procesuale, a actiunii precizata la art.1 din prezenta hotarare.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Gheorghe ANISIA
BAIA:20.03.2017
NR.25
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Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru anul 2017 în comuna Baia, județul Suceava
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, luând act de:
- expunerea de motive prezentată de d-na Tomescu Maria, primar al comunei Baia, judetul
Suceava,inregistrata sub nr.1753 din 28.02.2017 ;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Baia, inregistrat sub nr.1754 din 28.02.2017 ;
- avizul Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială,
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 2541 din20.03.2017;
- Hotărârea Consiliului local Baia nr. 23/2017 privind aprobarea bugetului local de venituri
și cheltuieli aferent anului 2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.6 alin.2 din Anexa la Hotararea Guvernului Nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al
persoanei cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;
- art.40 alin.(1) si 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 si 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 aproba un numar de 5 posturi de asistenti personali ai persoanelor cu handicap
grav, pentru anul 2017, in comuna Baia, judetul 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.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Gheorghe ANISIA
BAIA:20.03.2017
NR.26

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
„CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”
Consiliul Local al comunei Baia, județul Suceava,
Avand in vedere :
- expunerea de motive prezentata de către doamna primar Tomescu Maria, în calitatea sa
de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității, inregistrata sub nr. 1755 din 28.02.2017;
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 1756 din 28.02.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
- avizul favorabil al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie
comunală, protecţia mediului şi turism, Comisiei pentru administraţie publică locală,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor , Comisiei
pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social –
culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. 2542 din 20.03.2017;
Analizand temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art.120 și art.121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- 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;
- art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 36 alin.(2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
In 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN COMUNA BAIA,
JUDEȚUL SUCEAVA” denumit in continuare Proiectul, in vederea accesarii fondurilor externe
nerambursabile conform PNDR, Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural.

Art. 2. Necesitatea si oportunitatea investiţiei este data de urmatoarele elemente:
- la nivelul comunei Baia, judetul Suceava exista 14 grupe de gradinita cu un numar total de
266 copii cu varsta cuprinsa intre 3-5 ani, care nu dispun de dotari conforme, pentru
desfasurarea activitatilor;
- la nivelul satului Baia, comuna Baia, judetul Suceava, exista 11 grupe de gradinita cu un
efectiv de 216 copii cu varsta cuprinsa intre 3-5 ani;
- comuna Baia are 6.405 locuitori, conform Anexei 7 - Rezultate finale ale Recensamantului
Populatiei 2011, Tabelul nr. 3, aferenta ghidului solicitantului pentru submasura 7.2.
Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mica;
- potentialul socio-economic al comunei este de 0,4307 conform Anexei 8 ”Studiul privind
stabilirea potentialului socio‐economic de dezvoltare a zonelor rurale”, aferenta ghidului
solicitantului pe submasura 7.2. Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază
la scară mica.
Art. 3. Beneficiarul se angajeaza sa asigure cofinantarea proiectului in valoare de 453.872
lei, din care: 427.253 lei valoare TVA-ului si 26.619 lei reprezentand valoarea neeligibila.
Valoarea totala a proiectului este de 2.698.011 lei, din care: 2.244.140 lei valoare eligibila si
453.871 lei valoare neeligibila.
Art. 4. Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare
Rurala – P.N.D.R, potrivit legii.
Art. 5. Comuna Baia se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
intretinere/ mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 6. Comuna Baia isi ia angajamentul ca proiectul nu va fi generator de venit.
Art. 7. Numărul utilizatorilor direcţi deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice
ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia – dna.
TOMESCU MARIA, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului.
Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Baia, județul Suceava.
Art. 10. 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 Primariei.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Gheorghe ANISIA

BAIA:20.03.2017
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Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN
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privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare
Consiliul Local al comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:
- Expunere de motive a primarului comunei Baia, judetul Suceava, nr. 1796 din 1.03.2017;
- Raportul secretarului comunei înregistrat sub nr. 1797 din 1.03.2017 ;
- Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism, Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor , Comisiei pentru
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale, culte,
protecţie copii, înregistrat sub nr. 2543 din 20.03.2017;
- Hotărârea Consiliului local Baia nr. 20/2017 privind aprobarea bugetului local de venituri
și cheltuieli pentru anul 2017;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile și completarile ulterioare;
- prevederile art.I, alin.(2) lit.b din OUG 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.
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanta, asistenta și
reprezentare, în vederea apărării intereselor Comunei Baia prin primar, ale Consiliului Local
al comunei Baia, Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra
terenurilor Baia,judetul Suceava.
(2) Serviciile juridice constau în: consultanţă, redactare, asistenţă şireprezentare în
faţa tuturor instanţelor de judecată, precum și a altor institutii sau persoane fizice, pregătirea
şi elaborarea contestaţiilor şi a susţinerilor necesare, exercitarea tuturor căilor de atac, până
la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzelor.
Art.2. În aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se mandateaza primarul
comunei Baia, dr. Maria Tomescu, cu incheierea și semnarea contractului de servicii
juridice, cu respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice.

Art.3 Cheltuielile necesare vor fi suportate din bugetul local de comunei Baia, judetul
Suceava, Cap.51.02. Titl.20.
Art.4. Hotărârea Consiliului local Baia, judetul Suceava, nr. 4 din 09.01.2017 se abroga.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava, Primarului
comunei, Compartimentului Financiar Contabil si se va aduce la cunostinta publica prin
afisare la sediul Primariei.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local
Gheorghe ANISIA

BAIA:20.03.2017
NR.28

Contrasemnează,
Secretarul comunei
Rodica COCEAN

