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din data de   11 APRILIE  2019 

 

  

        Şedinta    ordinara  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al 

comunei Baia,  fiind convocată  prin Dispozitia nr. 198 din   05.04.2019 emisă de Primarul  

comunei Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 

       La sedintă sunt prezenti un numar de 14 consilieri din totalul de 14 consilieri convocati. 

       Şedinta este legal constituită şi îsi poate  desfăşura lucrările.  

       Presedintele de sedinta  ia cuvantul si arata ca la sedintă participă  de drept, doamna primar al 

comunei Baia, dr. Maria TOMESCU, doamna  jr.  Cocean Rodica secretar al comunei Baia, iar ca 

invitati participa doamna Gontariu Rodica -  consilier  personal al Primarului, care intocmeste 

procesul verbal al sdintei de Consiliu local     

      Inainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, Doamna Primar  prezinta scopul convocării  

şedintei   ordinare, arătând că din invitaţia la şedintă şi din  materialele comunicate de catre 

secretarul comunei, consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi. 

      Doamna secretar arata ca,  in termenul prevăzut de Lege, Comisiile de specialitate  ale 

Consiliului Local, s-au intrunit in componenta lor stabilită prin  HCL nr. 29 din 25.06.2016 

privind  alegerea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, cu modificările si 

completările ulterioare, în vederea  emiterii avizelor pentru proiectele de hotărâre  supuse 

dezbaterii. 

    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 de pe ordinea de 

zi 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., precum si prevederile din Legea nr. 2015/2001 respectiv  Art. 46. (1) Nu 

poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin 

soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema 

supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (41) şi art. 101 

alin. (31). 

 In continuare,  presedintele de sedinta da  cuvantul doamnei  Primar  din initiativa careia a fost 

convocată sedinta ordinară de astăzi  a Consiliului local,  pentru a prezenta proiectul ordinei de zi; 

  Doamna dr. Maria TOMESCU,  primar al comunei Baia, prezinta consilierilor proiectul  ordinii 

de zi; 

I.   Prezentarea procesului verbal  al ședintei ordinare  de consiliu  local din data de 29.03.2019; 

1. Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședința - iniţiat de viceprimarul  

comunei;   

2. Proiect de hotarare  privind  aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  al  comunei 

Baia, aferent    anului 2019  -  iniţiat de primarul comunei;   



3. Proiect de hotarare   privind    aprobarea  contului  de  executie al bugetului local   de 

venituri  și cheltuieli   aferent  anului   2018 -  iniţiat de primarul comunei;       

4. Proiect de hotarare   privind aprobarea  bugetului (si implicit devizul) actualizat si a 

suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului finantat prin F.E.A.D.R,  

      „ EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, IN COMUNA BAIA,      

           SAT BAIA,   JUDETUL SUCEAVA ” – initiat de primarul comunei;  

5.  Proiect de hotarare privind însusirea Actelor aditionale  la Contractele  de închiriere având 

ca obiect terenuri din  domeniul privat al comunei  Baia, judetul Suceava – initiat de 

primarul comunei;  

6.  Proiect de hotarare   privind aprobarea  bugetului (si implicit devizul) actualizat si a 

suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului finantat prin F.E.A.D.R,  ,,CONSTRUIRE GRADINITA  IN COMUNA BAIA, 

JUDETUL SUCEAVA”– initiat de primarul comunei;    

 II. DIVERSE  
         Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, de către doamna Primar in calitate de initiator al 

proiectelor de hotarari,  presedintele de sedinta  consulta consilierii daca sunt si alte propuneri 

pentru  suplimentarea  ordinea de zi.  

         Nemaifiind alte propuneri pentru ordinea de zi, se  supune la  vot  proiectul ordinii de zi, care 

este aprobat in unanimitate de voturi  (14 voturi pentru din  totalul de 14  consilieri prezenti).   

          Presedintele de sedinta, propune   discutarea  primului  punct al ordinei de zi; 

          Prezentarea spre aprobare a  procesului verbal  al sedintei ordinare a consiliului local  din  

data  de 29.03.2019; 

         Doamna secretar  Cocean Rodica  informează  consilierii  ca, procesul- verbal incheiat in 

sedinta ordinara a   Consiliului Local din data de  29.03.2019 a fost pus la dispozitia acestora  spre 

consultare, inainte de inceperea sedintei,  fiind  si  comunicat  in timp util, odata cu materialele de 

sedinta.  

         Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt  obiectiuni cu privire la continutul  

procesului- verbal incheiat in sedinta    Consiliului Local, din data de   29.03.2019; 

         Nefiind obiectiuni   se  supune  votului consilierilor, procesul- verbal incheiat in sedinta  

ordinara   din data de  29.03.2019,  care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 

voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)    

 

          Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi; 

  Proiect de hotărâre privind  alegerea președintelui de ședința - iniţiat de viceprimarul comunei; 

  Se da cuvantul domnului viceprimar  din initiativa caruia  a fost initiat proiectul de hotarare, 

pentru a  prezenta proiectul de hotarare  precum  si expunerea de motive, care insoteste proiectul 

de hotarare. Acesta informeaza consilierii ca in sedinta ordinara din luna martie, s-au solicitat 

propuneri pentru presedinte de sedinta; domnul consilier  Barascu Gheorghe a propus ca 

presedinte de sedinta pe domnul consilier Natu Ioan, nefiind alte propuneri; 

   In continuare se prezinta raportul  secretarului comunei, la proiectul de hotarare; 

   Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiei de specialitate  din cadrul Consiliului local  

   Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt discutii sau propuneri privind proiectul de 

hotarare prezentat;  

         Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind alegerea președintelui de 

ședința,   care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul 

de 14 consilieri prezenti)    

        

 

 



         Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi; 

         Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea  

contului  de  executie al bugetului local   de venituri  și cheltuieli   aferent  anului   2018 -  

iniţiat de primarul comunei;       

        Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din initiativa careia  a fost initiat 

proiectul de hotarare  pentru a-l prezenta, precum  si expunerea de motive, care insoteste proiectul 

de hotarare. 

        In continuare se prezinta raportul   compartimentului  financiar- contabil, patrimoniu, 

impozite  si taxe  la proiectul de hotarare privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului 

local   de venituri  și cheltuieli   aferent  anului   2018;  

        Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului 

local 

        Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt discutii sau propuneri privind proiectul 

de hotarare prezentat; 

        Doamna primar  ia cuvantul si informeaza consilierii ca  s-a prezentat la finele anului 

executia bugetara pe trim IV 2018,  precum si excedentul  inregistrat, exista transparenta in tot 

ceea ce priveste  veniturile si cheltuielile bugetare. 

        Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt si alte discutii cu privire la acest 

proiect; 

         Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind  aprobarea  contului  de  

executie al bugetului local   de venituri  și cheltuieli   aferent  anului   2018  care este aprobat in 

unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)     

       

        Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi;  

        Presedintele de sedinta propune discutarea urmatorului proiect de hotarare privind  

aprobarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  al  comunei Baia, aferent    anului 2019  -  

iniţiat de primarul comunei;   

          Ia cuvantul   doamna Primar, care arata ca  in bugetul pe anul 2019  au intervenit niste 

cheltuieli in plus, pe asistenta sociala suma de 9 miliarde lei vechi,  cheltuieli cu salariile  

asistentilor personali si  persoanelor cu dizabilitati si pentru indemnizatii, suma de 70 mii lei/ 

lunar; noi am aprobat pentru anul 2019,  17 posturi pentru asistenti personali cu contract de 

munca;  

     Bugetul local pe anul 2019, cuprinde dupa cum bine stiti, venituri si cheltuieli, astfel: 

      Venituri totale in suma de 14.055.500 lei precum  si estimarile pentru anii 2020 – 2022, pe 

cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare;  

      Cheltuieli totale in suma de 18.153.210 lei, si estimarile pentru anii 2020 – 2 pe cele doua 

sectiuni de functionare si dezvoltare; Excedentul Bugetului local este in suma totala de 4.097.710 

lei, care va fi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.  

Cheltuielile anul 2019 pentru sectiunea de functionare în sumă totală de 5.274.159 lei sunt 

prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, astfel:  

 capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive - suma 

propusa este de 1.957.740   lei, care include: cheltuieli de personal in suma de 1.490.000 lei, - 

bunuri si servicii in suma de 472.000 lei, suma de 4.260 lei  in rosu –plati efectuate in anii 

precedenti si recuperate in anul curent;  capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale,  in suma 

totala de 175.000. lei- fondul de rezerva la dispozitia consiliilor locale si judetene; 

      La capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – in suma totala de 

56.140  lei din care 12.590 lei bunuri si servicii si 43.550 lei, la dobanzi aferente datoriei publice 

externe; capitolul 61.02 - ordine publica si siguranta nationala - in suma totala de 30.000. lei- 

bunuri si servicii; 



      La  capitolul 65.02  Invatamant – suma propusa este de 523.000 lei, care include: - bunuri si 

servicii in suma de 446.000 lei (care cuprinde si suma de 30.000 lei alocată pentru decontarea 

navetei cadrelor didactice), ajutoare sociale 77.000 lei( din care tichete sociale pentru gradinita 

40.000 lei, finantarea drepturilor copiilor cu cerinte speciale integrati in invatamantul de masa – 

37.000 lei;  c 

apitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie – in suma totala de 252.310 lei lei, din care cheltuieli de 

personal 70.000 lei, bunuri si servicii în sumă de 138.500 lei şi susţinerea cultelor în sumă de 

45.000 lei, suma de 1190  lei  in rosu –plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 

curent;  capitolul 68.02 - Asistenta sociala - in suma totala de 947.850  lei, din care cheltuieli de 

personal in suma de 315.000 lei, - bunuri si servicii in suma de 20.000 lei,- ajutoare sociale în 

numerar în sumă 612.850 lei;  capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare public - in suma 

totala de 947.850  lei, din care cheltuieli de personal in suma de 377.000 lei, cheltuilie pentru 

bunuri si servicii 329.780 lei, rambursari de credite externe – 81.891 lei;    capitolul 74.02 –

protectia mediului. in suma totala de 200.850 lei,   

       Capitolul 80.02 – Actiuni general economice. in suma totala de 30.000 lei;  capitolul 84.02 – 

Transporturi – in suma totala de 29.000 lei cheltuilie pentru bunuri si servicii  

       Capitolul 87.02 – Alte actiuni economice – in suma totala de 15.000 lei cheltuilie pentru 

bunuri si servicii; pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2019, in 

suma totala de 12.879.051  lei sunt prezentate pe capitole si surse de finantare, conform Listei de 

investiţii din anexa 2 la proiectul de buget. 

  Astfel la capitolul 51.02 – Autoritati executive se aloca suma de 50.000 lei pentru reparatii 

capitale sediu primariei si 10.000 lei pentru programe informatice asistenta sociala, 

                La capitolul 65.02 – Invatamant se aloca  cu suma totala de 2.452.482 lei din care : 

                     -Reabilitare Scoala nr.2 in comuna Baia – 997.840 lei 

                     -Reabilitare Scoala nr.1  in comuna Baia- 10.000 lei 

                     -Reabilitare interioara Gradinita nr.1 Baia – 70.000 lei 

                     -Reabilitare Scoala nr.3 Baia inlocuire invelitoare si termosistem – 200.000 lei 

                     -Reabilitare Scoala Bogata  inlocuire invelitoare -100.000 lei 

         - Construire gradinita in comuna Baia – 1.074.641 lei 

          La capitolul 67.02 – Cultura, recreere,religie se aloca suma de 1.246.350 lei din care: 

         - Desfiintare partiala, reabilitare si modernizare anexa la Biserica Sfantul Gheorghe Baia – 

180.000 lei;  - Construire gard cimitir Biserica Bogata – 8.000 lei; Construire gard cimitir nou  

Biserica SF Gheorghe – 25.000 lei; - Construire gard Biserica Petru Rares – 30.000 lei 

          -  Construire sala de sport in Baia – 250.000 lei; 

          -  Achizitionare ansamblu de joaca in Baia -35.000 lei 

          -  Amenajare si imprejmuire parc Gen Stefanescu  - 60.000 lei 

          -  Amenajare si imprejmuire parc Suseni - 25.000 lei 

          -  Camin Cultural Baia – documentatie autorizatie ISU – 5.000 lei 

          -  Dotare Camin Cultural prin FEADR – 628.350 lei 

              La capitolul 68,02 Asistenta Sociala se aloca suma de 10.000 lei pentru intocmire 

Strategie asistenta sociala si suma de 36.600 lei pentru documnetatii Construire centru after school 

in Baia, capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publice cu suma de 6.515.159 lei  pentru 

finanţare următoarelor obiective:  

Extindere retele electrice cu suma de 10.000 lei;  

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDL  cu suma de 5.200.000 lei,  

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin FEADR  cu suma de 371.109 lei,  -

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare subtraversari  cu suma de 160.050 lei,   -

Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare pe str.Nucului si Stefan cel Mare   cu suma 

30.000 lei, 

    



   -   Construire centru medical in Baia -  250.000 le 

   -   Construire  Poarta de intrare dinspre Falticeni – 100.000 lei 

   -   Construire  Poarta de intrare dinspre Cornu Luncii – 7.000 lei 

   -   Construire Monument Cruce pe Dealul Bogatii  - 3.000 lei 

   -   Achizitionare hidranti – 10.000 lei 

   -   Infiintare retea de gaze naturale in comuna Baia -230.000 lei 

   -   Achizitionare masina de tuns -40.000 lei 

   -   Achizitionare statii de autobuz   - 49.000 lei 

   -   Achizitionare aparat de spalat cu presiune turbojet -5.000 lei 

    -  Amenajari interioare camera de urgenta -10.000 lei 

    -  Reabilitare imobil Dispensar in Baia – 10.000 lei 

    -  Imprejmuire teren centru comunei Baia teren posta – 30.000 lei 

  La capitolul 84.02 – Transporturi  se aloca  suma de 2.558.460 lei pentru finanţare următoarelor 

obiective: continuare obiectiv „Modernizare drumuri comunale in Baia si Bogata ”- 29.000 lei  

               -„Modernizare drumuri comunale in Baia si regularizare parau  Bogata – 134.000 lei . 

               -Refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundataii in Baia prin CNI – 198.975 lei 

              - Amenajare parcale Scoala 3 Baia – 3.000 lei 

               -Construire punti trecere parau Bogata – 5.000 lei 

              - Reparatii drumuri comunale si marcaje rutiere – 44.000 lei 

              - Achizitionare autoutilitara cu sararita – 117,500 lei 

               -Achizitionare maturator stradal – 25.000 lei 

               -Modernizare drumuri comunale in Baia prin FEADR – 1.693.985 lei 

              - Achizitie buldoexcavator in Baia  consultanta – 308.000 lei 

     În anexa 3 la proiect s-a prevăzut numărul de personal, precum şi fondul de salarii aferent 

anului  2019  conform prevederilor art.26 din Legea 273/2006.  

   Continuam lucrarile de construire a Gradinitei, investitie de 10 miliarde lei vechi; reabilitare 

scoala nr. 2 ; ame  proiecte prin PNDL  in valoare de 9,478 mil. lei 

  Din bugetul local vom investi pentru scoli , la Gradinita nr. 1  avem de scos sobele , punem 

gresie si faianta, lucrari   in suma de 70 mii lei;  

 La Scoala nr. 3 avem termosistemul, invelitoare cladire scoala, lucari de  aprox.  2 miliarde lei 

vechi; deasemeni avem  prins in buget reabilitare scoala Bogata; 

   Ia cuvantul domnul consilier Gogu Cornel, care  solicita grupuri sanitare suplimentare la 

Gradinita Baia, unde sunt 140 copii. 

  Doamna Primar,  arata ca se va  termina  after school  si vom vedea  ce mutari vom face cu 

FARA.  Degeaba am efectuat  lucrari la interioare daca  in Scoala ploua. 

 Fundatia FARA este un ONG,  dar nu se mai poate folosi Caminul Cultural pentru prepararea  

hranei se depreciaza  spatial existent; 

Trebuie sa rezolvam cu acoperisul la Scoala nr. 3, la Scoala Bogata, acoperisul si lucrari de 

intretinere, curatenie; reabilitare Scoala  nr. 1 Baia prin POR;   deasemeni reabilitare Scoala nr. 2 

venim  cu o cofinantare de 500 mil. lei. 

Pentru Biserica  Sfantul Gheorghe, pentru praznicar avem  un necesar de 1,8 m-de lei, autorizatia 

la praznicar nu poate depasi suma de 100.000 euro; pentru acoperis praznicar,  vom folosi 840 m.p 

de table; tot ceea  ce s-a  propus pentru investitii se verifica in teren. 

Arata in continuare ca avem de finalizat lucrarile la gard  Biserica Petru Rares Baia,  lucrarile la 

gard Biserica Sfantul  Gheorghe; pentru biserica Bogata s-a propus suma de 8.000 lei; pentru sala 

de sport suma de 2,10 m-de lei; 

 In acest an vom incepe lucrarile la  sala  de sport si la Centrul Medical Baia; 

Pentru dotare Camin Cultural, total investitie  150.000  euro, noi am achizitionat costumele 

populare, mobilier, avem de platit consultant;  

Pentru amenajare loc de joaca copii 35.000 lei; 



Pentru parcul Suseni-  suma de 25.000 lei, in anii anteriori s-au  investit sume mari  din bugetul 

local, pentru acest parc si acum arata ca un tapsan; sunt camere de luat vederi in zona; 

Scoala ar putea interveni, arata ca va  invita  Scoala cu elevii sa planteze flori apoi sa le 

ocroteasca; Arata ca avem un proiect tehnic pentru parcul G-l Mlesnita; 

 Informeaza  consilierii ca pe terenul propus de 476 m.p. din domeniul public, nu se poate  

construi Centrul Medical,  este vorba de avize, aprobari, poate gasim un alt amplasament; 

Pentru after sckool  avem cofinantare,  pentru proiect 7.2 apa -canal avem suma de 32 m-de lei; 

Informeaza consilierii ca avem un proiect 3.2.2 din anul 2002, bransarile  au durat 9 ani de zile; 

In prezent  se fac  subtraversari si traversari,  este facut P.T,  sunt 166 traversari, se intervine pe 

linia lor;  Pe strada Nucului se va  asfalta prin CNI; 

Asa cum a  informat, pentru anul 2019 avem proiecte noi, 2,5 m-de lei sunt pentru Centrul 

Medical Baia; 

 Poarta de intrare dinspre Falticeni, va costa aprox. 1 miliard lei, si poarta de intrare dinspre  Sasca 

va costa  50.000 lei; arata in continuare ca s-a propus amenajarea unei camere de urgenta la 

dispensarul vechi, achizitionare hidranti, statii de autobuz;   

Domnul consilier Hlihor Petrut, ia cuvantul si arata  ca poate gasim  o suprafata  de teren pe care 

sa o cumparam pentru Dispensarul Uman; 

 Ia cuvantul domnul consilier Natu Ioan, care arata ca noi,  nu am avut niciodata  investitii asa 

mari  din fonduri proprii la nivelul comunei Baia; 

Doamna primar arata in continuare   ca pe masura 7,2 modernizare drumuri comunale, avem  

suma de 16 m-de lei, la Bogata drum asfaltat- 29 mii lei, tot la Bogata  avem construire punti  

pentru care se aloca suma de 5.000 lei; vom achizitiona o autoutilitară si  o sărăriţă,  aprobate de 

consiliul local in anul 2018; 

 Nu putem accepta cheltuieli inutile, la Scoala  centru Baia, s-a investit in fiecare an;  

In acest an in septembrie se finalizeaza lucarile la Gradinita Baia;  La modernizare drumuri lucram 

cu firma Daro Construct; Informeaza ca  se continua lucrarile la iluminat public in Gura Bogatii,  

str. Visinilor, Ghe. Onisoru, marcajele pe str. Ilie Pintilie  Nucului, Stefan cel Mare, Bujorului, str. 

Sperantei;  

   Ne pregatim pentru anii viitori cu doua mari proiecte , aductiune gaz si lucrari  la parau 

Bogata; 

 Intreaba consilierii daca sunt nemultumiri;  

 Ia cuvantul domnul Gogu Cornel, care arata ca nu s-a prezentat nimic  in buget pentru situatii de 

urgenta, pentru burse merit elevi, pentru olimpici; 

 Doamna Primar informeaza ca  sunt  prevazuti in buget  60 mii lei, pentru aceste stimulente, pe 

data de 1 iunie organizam  actiuni de ziua copilului, prilej cu care vor fi premiati  cei mai buni 

elevi; am tinut cont de promovarea comunei,organizarea unor actiuni  culturale, sportive, 

concursuri; noi trebuie sa venim cu idei  sa promovam comuna noastra; 

    Domnul consilier Natu Ioan ia  cuvantul si arata ca exista o completa monografie a comunei 

Baia,  s-au facut si speculatii cu privire la istoria locului, cu privire la drumul cel mare a lui Stefan; 

Avem la Baia cea mai veche locuinta descoperita din perioada neoliticului; Propune sa marcam si  

pe  muchie locul pe unde a trecut Stefan cel Mare; Propune  deasemeni sa marcam “podul de 

piatra” al comunei Baia; 

 Doamna primar, informeaza consilierii cu privirire la “situl archeologic” care este descoperit pe 

un domeniu privat;  

O alta problema pe care o ridica doamna  primar,  este asigurarea pazei in comuna, intreaba 

consilierii daca  sunt deacord cu o firma de paza care sa asigure paza  in comuna; avem 26 camere 

de luat vederi, avem politie in comuna, dar de  cele mai multe ori problemele  le rezolva primarul. 

Ridica problema salubrizarii la nivelul comunei; 

  Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt si alte discutii cu privire la acest 

proiect; 



 Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind  aprobarea  bugetului 

local de venituri şi cheltuieli  al  comunei Baia, aferent    anului 2019 - care este aprobat in 

unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)    

  

          Se   trece la discutarea urmatorului proiect al ordinii de zi, sens in care presedintele de 

sedinta da  cuvantul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotarare   privind aprobarea  

bugetului (si implicit devizul) actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   

Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,   „ 

EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, IN COMUNA 

BAIA,  SAT BAIA,   JUDETUL SUCEAVA ” - initiat de primarul comunei; 

         Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din initiativa careia  a fost initiat 

proiectul de hotarare  pentru a-l prezenta, precum  si expunerea de motive, care insoteste proiectul 

de hotarare. 

        In continuare se prezinta raportul   compartimentului  financiar- contabil, patrimoniu, 

impozite  si taxe  la proiectul de hotarare privind  aprobarea  bugetului (si implicit devizul) 

actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile 

aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,   „ EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU 

APA SI CANALIZARE, IN COMUNA BAIA, SAT BAIA,  JUDETUL SUCEAVA ” - initiat de 

primarul comunei; 

        Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate a  Consiliului local  

Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt discutii sau propuneri privind proiectul de 

hotarare prezentat; 

     Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind   aprobarea  bugetului 

 (si implicit devizul) actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a 

cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,   „ EXTINDERE RETELE 

DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, IN COMUNA BAIA, SAT BAIA,  JUDETUL 

SUCEAVA ”care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  

totalul de 14 consilieri prezenti)     

         Se trece la discutarea  ultimului punct al ordinii de zi; sens in care presedintele de sedinta 

da  cuvantul doamnei primar pentru a prezenta proiectul de hotarare privind aprobarea  

bugetului (si implicit devizul) actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   

Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,  

,,CONSTRUIRE GRADINITA  IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”– initiat de 

primarul comunei;    

         Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din initiativa careia  a fost initiat 

proiectul de hotarare  pentru a-l prezenta, precum  si expunerea de motive, care insoteste proiectul 

de hotarare. 

         In continuare se prezinta raportul   compartimentului financiar- contabil, patrimoniu, 

impozite  si taxe, la proiectul de hotarare  privind  aprobarea  bugetului (si implicit devizul) 

actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a cheltuielilor neeligibile 

aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,  ,,CONSTRUIRE GRADINITA  IN COMUNA 

BAIA, JUDETUL SUCEAVA”– initiat de primarul comunei;    

         Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului 

local 

        Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt discutii sau propuneri privind 

proiectul de hotarare prezentat; 

        Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind  aprobarea  bugetului (si 

implicit devizul) actualizat si a suportarii de catre Consiliul   Local al   Comunei Baia a 

cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finantat prin F.E.A.D.R,  ,,CONSTRUIRE 



GRADINITA  IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” - care este aprobat in unanimitate de 

voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)     

         Se trece la discutarea  proiectul de hotarare  privind însusirea Actelor aditionale  la 

Contractele  de închiriere având ca obiect terenuri din  domeniul privat al comunei  Baia, 

judetul Suceava - initiat de primarul comunei; 

        Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din initiativa careia  a fost initiat 

proiectul de hotarare  pentru a-l prezenta, precum  si expunerea de motive, care insoteste proiectul 

de hotarare. 

        In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort la proiectul de hotarare  

privind însusirea Actelor aditionale  la Contractele  de închiriere având ca obiect terenuri din  

domeniul privat al comunei  Baia, judetul Suceava; 

       Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului 

local. 

         Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt discutii sau propuneri privind 

proiectul de hotarare prezentat; 

        Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind însusirea Actelor 

aditionale  la Contractele  de închiriere având ca obiect terenuri din  domeniul privat al comunei  

Baia, judetul Suceava - care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  

pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)     

       Presedintele de sedinta  informeaza consilierii ca au fost discutate si aprobate toate 

proiectele de pe ordinea de zi: 

 Consulta consilierii daca mai sunt alte probleme pentru sedinta de astazi; 

 Ia cuvantul doamna primar  care ridica problema punctului TRAFO   de la Gradinita in 

constructie; 

       Domnul consilier Gogu Cornel ia cuvantul si arata ca nu s-a discutat nimic despre  naveta 

cadrelor didactice;  

       Doamna primar arata ca este o suma foarte mare  de  aprox. 1 miliard de lei vechi pentru 

naveta cadrelor didactice; in buget s-a prevazut o suma  pentru naveta,  nu putem asigura mai mult 

de  50.000 lei;  

      Presedintele de sedinta  consulta  consilierii  daca mai sunt  si alte  probleme de discutat in 

sedinta ordinara  de astazi; 

       Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declara inchise lucrarile sedintei ordinare a Consiliului 

Local Baia, judetul Suceava, din data de  11 aprilie 2019, presedintele de sedinta  multumind celor 

prezenti pentru participare. 

 

     Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  

 

              

     Intocmit:  consilier  Gontariu Rodica  
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