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Baia din data de   19 APRILIE  2019 

 

 

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

al comunei Baia,  fiind convocată  prin Dispozitia nr. 213 din 15.04.2019 emisă de Primarul  

comunei Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 

    La sedintă sunt prezenti un numar de ( 9 noua ) consilieri din totalul de  14   consilieri convocati, 

lipsesc  domnii consilieri Bărascu Gheorghe, Hlihor Neculai, Anisia Gheorghe, Munteanu Vasile si  

Lupoia Constantin; 

    Şedinta extraordinara de astazi, este legal constituită şi îsi poate  desfăşura lucrările.  

    Presedintele de sedinta  domnul consilier, prof.  Natu Ioan,  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 sedintei  si domnul Rosca Vasile  

functionar public,  responsabil  al serviciului pentru situatii de urgenta; 

    Inainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, doamna jr. Cocean Rodica, secretar al 

comunei Baia  prezinta scopul convocării  şedintei   extraordinare de astazi arătând că din invitaţia 

la şedintă şi din  materialele comunicate, consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi. 

       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 extraordinară 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; 

1.  Proiect de hotarare privind aprobarea   Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 

situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA   -  initiat de primarul comunei. 
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2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019 - initiat de primarul 

comunei. 

    3. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de investitie a proiectului,,ACHIZIȚIONARE  

      BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, solicitarea  

     scrisorii de  garantie din partea Fondului National de   Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile  

     Mici si Mijlocii  (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de garantare,  incheierea acordurilor de  

     garantare”- initiat de primarul comunei. 

4. Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea realizarii 

unor   obiective  de investitii  de interes local - initiat de primarul comunei. 

5.  Proiect de hotarare privind achiziționarea unor servicii cultural - artistice  in vederea instruirii 

Ansamblului  artistic  ,, Razesii” din comuna Baia - initiat de primarul comunei. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea  elaborarii documentatiilor tehnice pentru realizarea 

obiectivului de investitii ,,Construire sala de sport  in comuna Baia”-  initiat de primarul comunei. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  realizarii   de reparatii    si marcaje rutiere pe drumurile 

comunale - initiat de primarul comunei. 

8 . Proiect de hotarare privind aprobarea    achiziționării   de staţii de autobuz pentru satele Baia si 

Bogata - initiat de primarul comunei. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea    achiziționării   de  mobilier stradal (bănci , cosuri de 

gunoi), pentru satele Baia si Bogata  - initiat de primarul comunei. 

10.Proiect de hotarare  privind aprobarea  realizarii  lucrarilor de amenajare si imprejmuire  a  

parcurilor  comunale  de pe raza  satului Baia-  initiat de primarul comunei. 

11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea    realizarii lucrarilor de  „Împrejmuire a  cimitirelor  din  

satele   Baia si Bogata ”,  din bugetul local al anului 2019 - initiat de primarul comunei.  

12. Proiect de hotarare privind  aprobarea realizarii  lucrarilor de  ,, Amenajare camera de urgenta”   

destinata  cazurilor de violență domestică - initiat de primarul comunei.  

13 .  Proiect de hotarare privind  achizitionarea   si montarea de Ansamblu de joaca  in locuri special 

amenajate - initiat de primarul comunei. 

14. Proiect de hotarare privind  aprobarea realizarii lucrarilor de imprejmuire a  unor spatii  verzi 

din  centrul comunei Baia – initiat de primarul comunei. 

15. Proiect de hotarare privind aprobarea aprobarea  lucrarilor de ,,Extindere retea de apa – canal si 

realizarea de subtraversari “  in cadrul proiectului realizat pe Masura 72-initiat de primarul comunei. 

16. Proiect de hotarare  privind   aprobarea  realizarii obiectivului ,, Înlocuire invelitoare  Scoala  

gimnaziala  din sat Bogata” - initiat de primarul comunei. 

17. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciului de  verificare, constatare şi  

reparare a sistemelor  de iluminat public de pe raza comunei Baia - 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.  

Domna primar propune suplimentarea ordinei de zi cu  un proiect de hotarare:  Proiect de hotarare 

privind achiziționarea serviciilor  de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor publice si private ale 

comunei Baia- initiator primarul comunei ; 

 Se consulta consilierii daca mai sunt si alte propuneri pentru suplimentarea  ordinii de zi; 

        

                                        -2- 



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

suplimentarea propusa de catre doamna primar,  care este aprobat in unanimitate de voturi  (9 voturi 

pentru din  totalul de 9  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 

11.04.2019; 

Doamna secretar  Cocean Rodica  informează   ca, procesul- verbal incheiat in sedinta ordinara a   

Consiliului Local din data de  11.04.2019 a fost pus la dispozitia consilierilor locali spre consultare, 

inainte de inceperea sedintei,  fiind  si  comunicat  acestora 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   11.04.2019;  Nefiind 

obiectiuni se  supune  votului consilierilor, procesul- verbal incheiat in sedinta  ordinara   din data 

de  11.04.2019,  care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  

totalul de 9  consilieri prezenti)    

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

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul  

 situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA  -  initiat de primarul comunei. 

 In continuare domnul Rosca Vasile  functionar public la compartimentul situatii de urgenta,   

prezinta raportul  la proiectul de hotarare privind  aprobarea Planului de analiza si acoperire a 

riscurilor in domeniul situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA;   

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

hotarare prezentat;  

 Domnul consilier Gogu  Mihail -Cornel, intreaba daca  s-au fixat amenzi pentru  cei care arunca 

gunoaiele in locuri  neautorizate ? 

 Doamna primar, arata ca  au fost depistate persoane  care nu respecta legea, dar toti au fost pasuiti 

este o mare problema, avem firme care fac dezmembrari, aproape toate sunt in ilegalitate, fac 

evaziune fiscala, sunt multi certati cu disciplina, arunca materiale din demolari.  

Au fost aplicate sanctiuni dar tot nu este suficient. Trebuie sa facem ceva si cu serviciul de paza. 

Am ajuns la 7 masini de gunoi pe zi, este mult, avem saci pregatiti se va  discuta la fiecare 

gospodarie  in parte; 

Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt discutii la acest proiect: 

Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind aprobarea Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor in domeniul situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA -  care este 

aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri 

prezenti)    

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea Planului 

pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării 

situațiilor de urgență pe anul 2019 – initiat de primarul comunei si 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 domnul Rosca Vasile   prezinta raportul   compartimentului   de resort la proiectul 

de hotarare privind  aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, 

destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2019. 
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     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 Planului pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2019, care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  

din  totalul de 9 consilieri prezenti)    

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de 

investitie a proiectului ,,ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA BAIA, 

JUDEȚUL SUCEAVA”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare 

a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de 

garantare,  incheierea acordurilor de garantare”-  iniţiat de primarul comunei, si  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  valorii de investitie a proiectului 

,,ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA BAIA, JUDEȚUL 

SUCEAVA”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de garantare,  

incheierea acordurilor de garantare” 

 Presedintele comisiei de specialitate a Consiliului local prezinta raportul de avizare la proiectul  de 

hotarare supus dezbaterii. 

   Ia cuvantul   doamna Primar, care arata ca   nimeni nu vine sa  decolmateze garla, nu are 

nimeni iaz in comuna; am  gasit un utilaj  la firma Panducu; 

 Avem contract semnat s-a depus si garantie, dar nu avem banii, 83 mii euro cost/ buldo; 

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

proiectul de hotarare prezentat; 

 Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind  aprobarea valorii de investitie a 

proiectului ,,ACHIZIȚIONARE BULDOEXCAVATOR PENTRU COMUNA BAIA, JUDEȚUL 

SUCEAVA”, solicitarea scrisorii de garantie din partea Fondului National de Garantare a Creditelor 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM SA-IFN), plata comisionului de garantare,  

incheierea acordurilor de garantare”-care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 

voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)  

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea realizarii unor   obiective  de investitii  de interes 

local – initiat de primarul comunei. 

  Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din 4initiativa 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 

aprobarea achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea realizarii unor   obiective  de investitii  

de interes local -  

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

de hotarare prezentat; 
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Doamna primar informeaza consilierii ca   este vorba  de servicii autorizate pentru ridicari topo, 

cadastru, iluminat public, evaluari,etc; 

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

de hotarare prezentat; 

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

servicii  autorizate, in vederea realizarii unor   obiective  de investitii  de interes local - care este 

aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri 

prezenti)   

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

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  achiziționarea unor 

servicii cultural - artistice  in vederea instruirii Ansamblului  artistic  ,, Razesii” din comuna Baia - 

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  

achiziționarea unor servicii cultural- artistice  in vederea instruirii Ansamblului  artistic   ,, Razesii” 

din comuna Baia; 

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

hotarare prezentat; 

Doamna primar informeaza consilierii ca  acest ansamblu de dansuri populare ne face cinste 

comunei, a fost premiat la diferite concursuri  la care a participat, copii doresc sa se afirme, avem 

invitatii  si in acest an pentru a participa la evenimente culturale cu  acest ansamblu de dansuri 

populare; 

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

de hotarare prezentat; 

Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind achiziționarea unor servicii 

cultural- artistice  in vederea instruirii Ansamblului  artistic  ,, Razesii” din comuna Baia;- care este 

aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri 

prezenti)   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea  elaborarii 

documentatiilor tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Construire sala de sport  in 

comuna Baia”-  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 

aprobarea  elaborarii documentatiilor tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii 

 ,, Construire sala de sport  in comuna Baia. 

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

hotarare prezentat; 

 Doamna primar, ia cuvantul si arata ca noi castigam  5 miliarde lei vechi pentru cele doua 

obiective; vom intocmi documentatiile  pentru Dispensar Uman si Sala de sport,  avem proiect cu 

vestiare, grupuri sanitare, baie; 
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 Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  mai sunt alte discutii sau propuneri privind 

proiectul de hotarare prezentat; 

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

documentatiilor tehnice pentru realizarea obiectivului de investitii ,, Construire sala de sport  in 

comuna Baia”-care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  

totalul de 9 consilieri prezenti).   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea  realizarii   

de reparatii  capitale  si marcaje rutiere pe drumurile comunale - 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 

aprobarea  realizarii   de reparatii  capitale  si marcaje rutiere pe drumurile comunale; 

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  realizarii   de 

reparatii  capitale  si marcaje rutiere pe drumurile comunale -care este aprobat in unanimitate de 

voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea    

achiziționării   de staţii de autobuz pentru satele Baia si Bogata – initiat de primarul comunei. 

Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din 6initiativa 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  

aprobarea    achiziționării   de staţii de autobuz pentru satele Baia si Bogata – initiat de primarul 

comunei. 

 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    achiziționării   de 

staţii de autobuz pentru satele Baia si Bogata – care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un 

numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea    

achiziționării   de  mobilier stradal (bănci , cosuri de gunoi), pentru satele Baia si Bogata  - initiat de 

primarul comunei Baia; 

 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  

aprobarea    achiziționării   de  mobilier stradal (bănci , cosuri de gunoi), pentru satele Baia si 

Bogata; 

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

hotarare prezentat; 
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Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind aprobarea    achiziționării   de  

mobilier stradal (bănci , cosuri de gunoi), pentru satele Baia si Bogata - care este aprobat in 

unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea  realizarii  

lucrarilor de amenajare si imprejmuire  a  parcurilor  comunale de pe raza  satului Baia-  - initiat de 

primarul comunei Baia; 

 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  

aprobarea  realizarii  lucrarilor de amenajare si imprejmuire  a  parcurilor  comunale de pe raza  

satului Baia; 

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

hotarare prezentat; 

 Doamna primar  ia cuvantul si arata ca  parcul de sus,  s-a imprejmuit in regie proprie, iar pentru  

parcul General Mlesnita avem proiect facut  de pe vremea fostului primar; 

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

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

realizarii  lucrarilor de amenajare si imprejmuire  a  parcurilor  comunale de pe raza  satului Baia;- 

care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 

consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea    realizarii 

lucrarilor de  „Împrejmuire a  cimitirelor  din satele   Baia si Bogata ”  din bugetul local al anului 

2019 - 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  

aprobarea    realizarii lucrarilor de  „Împrejmuire a  cimitirelor  din satele   Baia si Bogata ”  din 

bugetul local al anului 2019; 

  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  realizarii lucrarilor de  

„Împrejmuire a  cimitirelor  din satele   Baia si Bogata ”  din bugetul local al anului 2019 

- care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 

consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea realizarii  

lucrarilor de  ,, Amenajare camera de urgenta”   destinata  cazurilor de violență domestică - 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. 
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   In continuare se prezinta raportul   compartimentului  de resort la proiectul de hotarare  privind  

aprobarea realizarii  lucrarilor de  ,, Amenajare camera de urgenta”   destinata  cazurilor de violență 

domestică; 

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

hotarare prezentat; 

Doamna primar informeaza consilierii ca aceasta camera de urgenta pentru  cazurile de violenta 

domestica,  se amenajeaza in regie proprie; 

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

de hotarare prezentat; 

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

,, Amenajare camera de urgenta”   destinata  cazurilor de violență domestică - care este aprobat in 

unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind achizitionarea   si 

montarea de Ansamblu de joaca  in locuri special amenajate - 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 

achizitionarea   si montarea de Ansamblu de joaca  in locuri special amenajate; 

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

hotarare prezentat; 

 Doamna  Primar arata ca daca vom reusi sa  amenajam  parcul  General Mlesnita,  vom duce 

toboganul  si vom amenaja  locul de joaca, in parc; 

 Ia cuvantul domnul consilier Gogu  Mihail -Cornel care intreaba daca suprafata  din domeniul 

public  propusa pentru construire Dispensar Uman, este suficienta? 

 Doamna primar,  raspunde ca  in conditiile in care se va constata ca aceasta suprafata de teren nu 

este suficienta pentru construire Dispensar Uman, va ramane  loc de joaca  pe acest teren. 

 Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  mai sunt alte discutii sau propuneri privind 

proiectul de hotarare prezentat; 

Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind achizitionarea   si montarea de 

Ansamblu de joaca  in locuri special amenajate - care este aprobat in unanimitate de voturi  

(cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea realizarii 

lucrarilor de imprejmuire a  unor spatii  verzi din  centrul comunei Baia - 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  

aprobarea realizarii lucrarilor de imprejmuire a  unor spatii  verzi din  centrul comunei Baia; 

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

hotarare prezentat; 
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Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  privind aprobarea realizarii lucrarilor de 

imprejmuire a  unor spatii  verzi din  centrul comunei Baia  - care este aprobat in unanimitate de 

voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea  lucrarilor 

de ,,Extindere retea de apa – canal si realizarea de subtraversari “  in cadrul proiectului realizat pe 

Masura 72-  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 

aprobarea realizarii  obiectivului “Racordari apa si canalizare in comuna Baia - subtraversari 

suplimentare” 

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

hotarare prezentat; 

 Ia cuvantul doamna primar care informeaza consilierii ca pe proiect 7.2. extindere apa- canal se vor 

face  traversari si subtraversari pentru realizarea  bransamentelor. 

 Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  mai sunt alte discutii sau propuneri privind 

proiectul de hotarare prezentat; 

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

“Racordari apa si canalizare in comuna Baia - subtraversari suplimentare”- care este aprobat in 

unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)    

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea  realizarii 

obiectivului ,, Înlocuire invelitoare  Scoala  gimnaziala  din sat Bogata” - initiat de primarul 

comunei. 

  Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din 9initiativa 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 

aprobarea  realizarii obiectivului ,, Înlocuire invelitoare  Scoala  gimnaziala  din sat Bogata”  

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

hotarare prezentat; 

Doamna primar informeaza consilierii ca   aceasta lucrare  este estimata la valoarea de 100.000 lei; 

   Ia cuvantul  domnul  consilier Gogu Mihail - Cornel, care  face vorbire de garantia de lucrari, 

la receptia finala; 

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

de hotarare prezentat; 

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

,, Înlocuire invelitoare  Scoala  gimnaziala  din sat Bogata” - care este aprobat in unanimitate de 

voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

achizitionarii serviciului de  verificare, constatare şi  reparare a sistemelor  de iluminat public de pe 

raza comunei Baia - initiat de primarul comunei. 
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Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din 10initiativa careia  a fost initiat proiectul 

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

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

aprobarea achizitionarii serviciului de  verificare, constatare şi  reparare a sistemelor  de iluminat 

public de pe raza comunei Baia - initiat de primarul comunei. 

 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 achizitionarii 

serviciului de  verificare, constatare şi  reparare a sistemelor  de iluminat public de pe raza comunei 

Baia - initiat de primarul comunei - care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 

voturi  pentru  din  totalul de 9 consilieri prezenti)   

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

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind achizitionarea unui 

serviciu de paza locala- initiat de primarul comunei; 

  Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din 10initiativa 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 

achizitionarea unui serviciu de paza locala- initiat de primarul comunei; 

  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 achizitionarea unui serviciu de 

paza locala - care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 9 voturi  pentru  din  totalul 

de 9 consilieri prezenti)   

 Presedintele de sedinta informeaza consilierii ca au fost dezbatute si adoptate toate proiectele 

de pe ordinea de zi; 

 In continuare se  discuta probleme  diverse; 

Domnul consilier  Gogu  Mihail -Cornel  ia cuvantul  si propune sa se  execute lucrari de    

curatenie de-a lungul  raului Moldova; 

 Doamna primar ia cuvantul si arata ca pentru praznicar mai avem nevoie de bani, pentru diferenta 

de tabla 850 m.p. avem nevoie de inca 100 mil. lei, pentru  acoperis si lumanar, trebuie urgentate 

lucrarile la acoperis, vom duce mobilierul de la Caminul Cultural; banii apobati din buget  sunt 

utilizati pentru material, manopera o realizam  cu voluntari , nu putem depasi 100.000 euro alocati 

din buget; mai avem nevoie de bani, 64 mil. lei  ne costa impamantarea si paratrasnetul; 

  Domnul consilier Gogu Mihail -Cornel, arata ca avem meseriasi buni in Baia, care pot fi 

solicitati la lucrarile de la praznicar; 

 Domnul consilier Munteanu Constantin- ia cuvantul si informeaza ca  unde a ars casa lui 

Ciobanel s-au aruncat deseuri (la Sandel). 

 Doamna primar informeaza consilierii ca vom achizitiona o suprafata de  teren  pentru construirea   

Dispensarului Uman; 

 In continuare sunt prezentate cererile formulate pentru acordarea unor ajutoare de urgenta, cu  

urmatoarele propuneri:  

1. Lacatus Ana- Cristina - 500  lei 

2. Ciobanel Florinel-       1.000  lei 

3. Budai Constantin -         500 lei 

4. Golean Constantin -       500 lei                                    -10- 



5. Maxineasa Florin -    10.000 lei ( pentru incendiu) 

 

 O alta cerere  este formulate de numitul  Stoian Vasile din sat Bogata pentru aprobarea scutirii la 

taxa de salubrizare, fiind bolnav  grad accentuat; 

 Consiliul local aproba acordarea acestor ajutoare de urgenta, in baza documentelor prezentate si a 

anchetelor sociale,  iar pentru  Stoian Vasile, se  aproba cu  precizarea prevederilor legale, ancheta 

sociala si se va intocmi un referat, cu  baza legala  pentru scutire de la salubrizare.    

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

sedinta extraordinara  de astazi; 

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

Consiliului Local Baia, judetul Suceava, din data de  19 aprilie 2019, presedintele de sedinta  

multumind celor prezenti pentru participare. 

 

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

 

 INTOCMIT, 

 Gontariu Rodica 

 

 

       

 

   PRESEDINTE  DE SEDINTA                           SECRETARUL COMUNEI 

            Prof. NATU IOAN                                             jr.    COCEAN RODICA  
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	11. Proiect de hotarare  privind  aprobarea    realizarii lucrarilor de  „Împrejmuire a  cimitirelor  din
	satele   Baia si Bogata ”,  din bugetul local al anului 2019 - initiat de primarul comunei.

