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

Local al comunei Baia,  fiind convocată  prin Dispozitia nr. 232 din 03.05.2019 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 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. 

    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. 

    Deasemeni prezintă domnilor consilieri, obligatia acestora de a aduce la cunostinta Consiliului 

local si de a informa în fiecare sedinţă, despre eventualele conflicte de interese şi 

incompatibilitati în care s-ar afla  în procesul de  adoptare a hotărârilor 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, cu modificarile si completarile ulterioare;    

     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; 

I. Prezentarea procesului verbal  al ședintei extraordinare  a consiliului  local din data de 

19.04.2019; 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  

comunei Baia, judetul Suceava    -  initiat de primarul comunei;      

2. Proiect de hotarare privind  completarea domeniului privat al comunei Baia, - initiat de 

primarul comunei;  

 

II. Diverse 
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   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 extraordinare a consiliului local  din  

data  de 19.04.2019; 

    Doamna secretar  Cocean Rodica  informează  consilierii  si invitatii ca, procesul- verbal 

incheiat in sedinta  extraordinara a   Consiliului Local din data de  19.04.2019 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   19.04.2019; 

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

extraordinara   din data de  19.04.2019,  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 aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  

comunei Baia, judetul Suceava  -  initiat de primarul comunei;      

  Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea  

amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  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 

aprobarea  amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  comunei Baia, judetul 

Suceava; 

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

de hotarare prezentat; 

  Ia cuvantul doamna secretar ,  care informeaza consilierii ca  pentru  intocmirea documentatiei  

tehnice  privind amenajamentul pastoral,  activitatea inginerului cadastru  trebuie  supervizata de 

un specialist; “Pretul concesiunii/ inchirierii se stabileste  tinand cont de echilibru financiar  

dintre valoarea productiei de iarba disponibila si obligatiile care ii sunt  impuse  utilizatorului 

pajistii permanente prin  cheltuielile cu implementarea  amenajamentului pastoral” asa cum se 

prevede in  OUG nr. 34/ 2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Contractele  de 

inchiriere pentru pajistile permanente se incheie prin atribuire directa  conform codului civil.  

 Doamna  Primar arata ca  vom invita un reprezentant de la Institutia Prefectului, la sedinta 

urmatoare. Stim cu totii ca este o lege noua  a zootehniei, care  trebuie respectata; 

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

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

pastoral  pentru pajistile, proprietatea  comunei 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  urmatorului punct de pe ordinea de zi; 

Proiect de hotarare privind  completarea domeniului privat al comunei Baia, - initiat de primarul 

comunei;  

  Presedintele de sedinta propune discutarea  acestui proiect; 

  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 

completarea domeniului privat al comunei Baia, - initiat de primarul comunei;  

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

hotarare prezentat; 

  Ia cuvantul doamna  primar,  care arata ca este vorba  de suprafetele de teren pasune inscrise in 

titlul de proprietate,  al UAT Baia; 

  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 completarea domeniului 

privat al comunei Baia -  care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  

pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti);    

   Presedintele de sedinta  informeaza ca au fost discutate si adoptate cele doua proiecte  de pe 

ordinea de zi;  

 Se discuta  alte probleme; 

 Doamna primar, solicita propuneri  din partea consilierilor pentru  componenta comisiei privind 

atribuirea directa a pajistilor permanente; 

   Se propune ca din comisie sa faca parte consilierii; 

 Biserica Mihai- viceprimarul comunei, Natu Ioan, Hlihor Petrut  si  Hlihor Neculai; 

  Pentru  comisia de solutionare a contestatiilor, sunt propusi  domnii consilieri  Barascu 

Gheorghe si Munteanu Constantin; 

  In continuare doamna primar informeaza  consilierii ca avem un fond  de dezvoltare  pe 

investitii; am dori sa  ne folosim de acest fond, pentru aductiunea de gaz metan; Guvernul  

imprumuta comuna Baia cu o anumita suma de bani, cu o dobanda de 1%, urmand ca suma 

imprumutata sa fie rambursata;  Suma necesara pentru  reteaua  de gaz metan in comuna Baia  

este estimata la 2,5 mil. Euro; Comuna Cornu Luncii s-a retras din proiectul privind aductiunea 

de gaz  metan;  

 Dupa ce vom finaliza proiectele  pe care le avem in derulare, vom asfalta strazile Bobului, 

Busuiocului, Duzilor, Cimpului, Fantanarenilor, Visinilor,  Macului, Dacilor, Magnoliei, Lalelor,  

Narciselor, Popestilor, Soimului, Getilor- toate aceste artere stradale totalizeaza 5,631 Km asfalt. 

Ne-am propus ca in acest an o parte din aceste strazi sa fie asfaltate; avem documentatia tehnico- 

economica, pentru infiintare gaz metan si  reprofilare parau- Bogata 3 Km.  

 Din anii anteriori avem un imprumut  pe Utilitati si Mediu la standarde europene,  in conditiile 

in care vom face un alt imprumt vom  beneficia de o refinantare; 

Noi vom avea statie proprie  pentru gaz metan, nu mai depindem de nimeni; 
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   Alte proiecte pe care le avem  sunt; reabilitare scoli, RK la primarie, vom gasi solutii. 

   Domnul consilier Gogu  Cornel   intreaba daca avem un termen  pentru aductiune gaz metan; 

   Doamna primar informeaza ca  am fost ajutati foarte mult de catre  PSD comuna noastra se 

dezvolta si se va dezvolta, trebuie implicare, daca ai retineri  nu rezolvi nimic; 

   Domnul consilier Anisia Gheorghe  ridica propblema strazilor  care au fost in proiect pe CNI  

intreaba  ce se  intampla  cu aceste strazi; 

  Doamna  primar raspunde ca strazile Tineretului, Nucului,  Bujorului, Caramidariei, cu un 

regim special, sunt prevazute cu rigole si acostamente, avem garantie 10 ani; 

 In luna octombrie a.c. reteaua de apa – canal se finalizeaza iar peste doua saptamani se incep 

lucrarile la Bogata. Fata de alte comune noi suntem in avans  avem 17 miliarde  lei vechi  pentru 

prima transa la  apa- canal. 

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  8 mai 2019  presedintele de sedinta  

multumind celor prezenti pentru participare. 

 

 

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

 

 

 

 

      PRESEDINTE  DE SEDINTA                           SECRETARUL COMUNEI 

            Prof. NATU IOAN                                             jr.    COCEAN RODICA  

 

 

 

 

                                                                                                                    INTOCMIT, 

                                                                                                                Gontariu Rodica 

 


