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        Şedinta de indata  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local 

al comunei Baia, fiind  convocata  prin Dispozitia nr. 86 din 08.02.2019 emisa de Primarul  

comunei Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 

        La sedintă sunt prezenti un numar de 12 consilieri din totalul de 15 consilieri convocati, 

lipsesc  domnii consilieri  Barascu Gheorghe, Murarita Florin- Alin si Rusu  Vasile ; 

       Şedinta este legal constituită si îsi poate  desfasura lucrarile.  

       La sedinta participă  de drept, doamna primar al comunei dr. Maria TOMESCU, doamna   

Cocean Rodica secretar al comunei Baia,  iar ca invitati,  D-na Apostol Alina - consilier  

superior in cadrul Compartimentului  financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale si 

doamna Gontariu Rodica -  consilier  personal al Primarului, care intocmeste procesul verbal 

al sedintei.    

     Doamna Primar, prezinta scopul convocarii  sedintei   extraordinare, aratand ca din 

invitatia la sedinta si din  materialele comunicate,  consilierii au luat cunostinta  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).  

 Domnul consilier Lupoaia Costică, în calitate de presedinte de sedinta, este invitat sa 

preia conducerea lucrarilor sedintei. 

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

fost convocata sedinta extraordinară de astazi  a Consiliului local,  pentru a prezenta proiectul 

ordinei de zi; 

 I Prezentarea procesului verbal al ședintei ordinare de consiliu  local din data de  23.01.2019; 

1. Proiect de hotarare  privind   aprobarea utilizării în cursul anului 2019 a excedentului anual 

al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2018 -  initiat de primarul 

comunei;   

 

 

 



2. Proiect de hotarare  privind revocarea HCL nr. 145 din 14.12.2018 privind  aprobarea 

amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  comunei Baia, judetul Suceava    -  

initiat de primarul comunei;      

   Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, de  catre doamna Primar, 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  (12 voturi pentru, din totalul de  12 consilieri  
prezenti).   

    Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi : 
I Prezentarea procesului verbal  al ședintei ordinare  de consiliu  local din data de  
23.01.2019; 

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

ordinara  a  Consiliului Local din data de  23.01.2019 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  ordinara din data de 23.01.2019; 

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

ordinara din data de 23.01.2019 care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 

12 voturi  pentru,  din  totalul de 12 consilieri prezenti)    

    Inainte de a se trece la  discutarea proiectelor  de pe ordinea de zi,  doamna Primar  

informeaza consilierii cu privire la  eventualele  conflictele de interese si incompatibilitati  in 

care s-ar  putea afla in procesul de  elaborare  si adoptare a  hotararilor,  reinterand faptul ca 

trebuie mare atentie in acest sens.  

      Presedintele de sedinta,  propune   discutarea  urmatorului  punct de pe ordinea de 
zi, - Proiect de hotărâre  privind   aprobarea utilizării în cursul anului 2019 a excedentului 
anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2018 -  initiat 

de primarul comunei;   
      In continuare se  da cuvantul  initiatorului, pentru a prezenta  proiectul de hotarare si 
expunerea de motive, care insoteste proiectul de hotarare. 

     Doamna  consilier Apostol Alina,  prezinta raportul  la proiectul de hotarare prezentat; 
     Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind 
proiectul de hotarare si materialele prezentate;  

     Ia cuvantul doamna Primar, care informeaza consilierii ca   asa cum s-a prezentat in 
raportul  care insoteste proiectul de hotarare, avem excedent  la inchierea exercitiului bugetar  
al anului 2018, care va fi utilizat in anul 2019 cu aprobarea Consiliului local; La sectiunea de 

dezvoltare din bugetul local, se aloca la investitia Desfiintare partiala,reabilitare si 
modernizare anexa la Biserica Sfantul Gheorghe din comuna Baia,  suma de 180.000 lei din 
excedentul anului precedent,  la investitia Dotare Camin Cultural in comuna Baia, finantat prin 

PNDR suma de 10.000 lei din excedentul anului precedent,   deasemeni suma totala de 
1.074.642 lei  pentru obiectivul de investitie in continuare ,,Construire gradinita in comuna 
Baia, judetul Suceava”, prin PNDR submasura 7.2, suma reprezentand excedentul ramas din  

fonduri europene  cu aceasta destinatie. 
-pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare Scoala nr. 1 Baia, judetul Suceava” , pentru care a 
fost depus cerere de finantare prin POR se aloca suma de 10.000 lei din excedentul bugetului 

local. 
-pentru obiectivul de investitie  ,,Reabilitare Scoala nr. 2 Baia, judetul Suceava” finantat prin 
PNDL, se aloca din  suma de 50.000 lei, pentru proiectul ,,Extindere retele de alimentare cu 

apa si canalizare in comuna Baia, judetul Suceava” prin PNDR, Submasura 7.2 , se a loca 
suma de 321.109 lei din care 10.000 lei sunt din excedentul bugetului local iar 311.109 lei 
reprezenta excedentul ramas din  fonduri europene  cu aceasta destinatie; pentru noul proiect 

de investitii  ,,Construire centru medical in comuna Baia, judetul Suceava” , se aloca   suma 
initiala  de 100.000 lei.  



  Pentru proiectul ,,Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare in comuna Baia, judetul 

Suceava”  prin PNDL , se aloca   suma initiala  de 100.000 lei.  
 Am prevazut suma de 230.000 lei pentru continuarea investitiei ”Infiintare retea distributie 
gaze naturale in comuna Baia, judetul Suceava”,  suma de 100.000 lei necesara pentru 

obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri comunale si regularizare pârau Bogata in comuna  
Baia ”, 
-pentru proiectul ,, Modernizare drumuri comunale in comuna Baia, judetul Suceava”, 

submasura 7,2,  se aloca suma de 1.693.985  lei , din care 10.000 lei sunt din excedentul 
bugetului local iar 1.683.985 lei reprezenta excedentul ramas din  fonduri europene  cu 
aceasta destinatie,  deasemeni  se aloca suma de 29.000 lei suma necesara pentru 

continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii ”Modernizare drumuri comunale in satul Baia si 
Bogata”, suma de 198.975 lei necesara pentru cofinantare  obiectivului de investiti i ” 
Refacerea infrastructurii rutiere afectate de calamitati naturale, in satul Baia”, prin CNI;  

 La sectiunea de functionare din bugetul local, suma de 42.791 lei  necesara pentru 
refacere drum Strada Prundului din comuna Baia; 
  Deasemeni, utilizarea execedentului in cursul anului 2019 al bugetului la cap.  autofinantate, 

rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2018, in suma totala de 43.157  lei  
incasata de la OBOR,pentru investitia ” Construire grupuri sanitare in piata agroalimentara din 
comuna Baia”. 

   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 utilizării în 

cursul anului 2019 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului 
bugetar  al anului 2018 -  care este aprobat in unanimitate de voturi (12 voturi pentru, din 
totalul de  12 consilieri  prezenti).   

   
 Se trece la discutarea urmatorului proiect  de pe ordinea de zi: 
 -Proiect de hotarare  privind revocarea HCL nr. 145 din 14.12.2018 privind  aprobarea 

amenajamentului  pastoral  pentru pajistile, proprietatea  comunei Baia, judetul Suceava  -  
initiat de primarul comunei;      
    In continuare se  da cuvantul  initiatorului, pentru a prezenta  proiectul de hotarare si 

expunerea de motive, care insoteste proiectul de hotarare. 
  Doamna   secretar,   prezinta raportul  la proiectul de hotarare prezentat; 
  Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul 

de hotarare si materialele prezentate;  
   Nemaifiind alte discutii, presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care 
este adoptat in unanimitate de voturi.(12 voturi pentru din totalul de   12 consilieri prezenti) 

 
  Se  discuta alte probleme; 
  Doamna primar, informeaza  consilierii ca  avem noua  proiecte pe fonduri europene; pana la 

finele  lunii august  vom finaliza lucarile la apa- canal;  
   In luna martie, incepem lucarile la reteaua Bogata;  masinile de la AutoTehnorom cară   
piatra concasată de pe  malul raului Moldova; sunt zone in care subtraversarile sunt 

suficiente, dar avem si zone unde  aceste subtraversari nu sunt suficiente. 
    Ce s-a facut in perioada fostului primar, nu discutam, au fost aprobari; in luna mai 2016  
proiectul a fost accesat on- line; SF a fost  intocmit pentru sapaturi la 7 m adancime;   Sunt 

multe probleme nefinalizate,  am intampinat greutati cu Festivalul Baia file de istorie, cu  
“drumurile agricole” 
    Ia cuvantul domnul consilier Gogu Cornel, care arata ca cel mai bine ar fi  sa fie invitat 

fostul primar,  in Consiliu local sa informeze cu problemele intampinate, ce proiecte   nu au 
fost finalizate, etc. 
 -Achizitionare buldoexcavator;  refacere infrastructura 6 km. prin CNI; 
- din regiunea Nord- Est  suntem pe locul 16, cu proiecte  depuse; 



 Avem proiecte  mari;  retea gaz- metan, reprofilare parau Bogata 3 Km.  Deasemeni infiintare 

Afterskool prin GAL;  sala de sport prin CNI; Din bugetul local in anul 2019 speram sa 
construim Dispensarul Uman si sa finalizam praznicarul la Biserica Alba; 
  Domnul consilier Gogu Cornel, arata ca se impune  un acoperis nou la Scoala  din centru 

Baia; 
 Doamna Primar, arata ca se vor trimite notificari la cei care nu au  respectat Hotararile 
Consiliului local, avem hotarari din 2007  care nu au fost respectate. 

  Propune,  poarta de intrare in comuna,  propune sa inaltam  o cruce iluminata; 
  Pana pe data de 15 august de  ziua comunei Baia, se vor finaliza multe din propunerile 
facute; 

     Doamna primar,  arata ca trebuie sa fim foarte atenti cu lucrarile, sa nu avem surprise, 
dupa finalizare sa fie nevoie  de alte sapaturi; 
  Parcurile vor fi amenajate cu firme,  vom achizitiona banci; Avem lucrari pe strazile 

Tineretului,  Velnitei,  Nucului , str. Bujorului prin CNI;     a fost semnat un contract cu Daro- 
Construct care a suferit modificari, s-a marit salariul minim pe economie si cheltuielile au 
crescut; 

    Domnul consilier Gogu Cornel intreaba cum va arata Dispensarul Uman, va fi un dispensar 
modern, functional ? 
   Doamna primar, prezinta consilierilor  proiectul noului Dispensar Uman. 

  Presedintele de sedinta  consulta  consilierii  daca mai sunt alte probleme de discutat in 
sedinta de astazi; 
  Nemaifiind alte discutii/ interventii, se declara  inchise lucrarile sedintei  extraordinare  din 

data de 11.02.2019 a Consiliului Local Baia, judetul Suceava,  presedintele de sedinta  
multumind celor prezenti pentru participare. 
 

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

 
 
 
          PRESEDINTE  DE SEDINTA                                       SECRETARUL COMUNEI 

           Costică LUPOAIA                                                          jr.  Rodica COCEAN  

 


