ROMANIA
J U D E T U L SUCEAVA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA B A I A
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei Ordinare publice de lucru a Consiliului Local Baia
din data de 29 MARTIE 2019
Şedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul Consiliului Local al
comunei Baia, fiind convocată prin Dispozitia nr. 169 din 22.03.2019 emisă de Primarul comunei
Baia, doamna dr. Maria Tomescu;
La sedintă sunt prezenti un numar de 13 consilieri din totalul de 15 consilieri convocati.
Lipsesc nemotivat domnii consilieri Murăriţa Florin-Alin si Anisia Gheorghe ;
Şedinta este legal constituită şi îsi poate desfăşura lucrările.
Presedintele de sedinta, Lupoaia Costică ia cuvantul si arata ca la sedintă participă de drept,
doamna primar al comunei Baia, dr. Maria TOMESCU, doamna Cocean Rodica secretar al comunei
Baia, iar ca invitati participa domnul primar al comunei Cornu Luncii Fron Gheorghe si doamna
Gontariu Rodica - consilier personal al Primarului comunei Baia, care intocmeste procersul verbal al
sedintei.
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.
Informeaza consilierii ca la sedinta de astazi a fost invitat domnul primar al comunei Cornu
Luncii -Fron Gheorghe, deoarece avem pe ordinea de zi un proiect de hotarare privind participarea

comunei Baia, județul Suceava, în vederea înființării unei ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze
naturale a comunelor din judetul Suceava la care comuna BAIA devine membru.
Doamna secretar al comunei 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. (4 1) 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 sedintei Consiliului Local din data de 27.02.2019;

1.Proiect de hotarare privind participarea comunei Baia, județul Suceava, în vederea înființării unei
ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice
pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor din judetul Suceava la care comuna BAIA devine
membru.
initiat de primarul comunei;
2. Proiect de hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
Murarita Florin – Alin, initiat de primarul comunei;
3. Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului local Baia nr.8 din 23.01.2019
privind apartenenta la domeniul public al comunei Baia a unor suprafete de teren - initiat de
primarul comunei;
4. Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul public al comunei Baia a unor suprafete de
teren - initiat de primarul comunei;
5. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public
al comunei Baia, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 12/27.08.1999, cu modificările
şi completările ulterioare – initiat de primarul comunei;
6. Proiect de hotarare privind modificarea Art.2 din Hotararea Consiliului local Baia nr. 26 din
23.06.2015– initiat de primarul comunei .
7. Proiect de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanta, asistenta și
reprezentare – initiat de primarul comunei .
8. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General al Comunei BAIA – initiat de primarul comunei.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentațiilor necesare realizării obiectivului de
investiții ,, Construire Centru medical in sat Baia, comuna Baia”,- initiat de primarul comunei.
10. Proiect de hotarare privind stabilirea datei de începere şi încheiere a păşunatului, precum şi
modul de organizare a acestuia în anul 2019, în comuna 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.
Doamna primar, propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare privind
implementarea proiectului „CONSTRUIRE AFTER SCHOOL ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA ”
-initiator primarul comunei;
Se consulta consilierii daca mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi;
Nemaifiind alte propuneri pentru ordinea de zi, se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu
amendamentul facut de doamna Primar, care este aprobat in unanimitate de voturi (13 voturi pentru
din totalul de 13 consilieri prezenti).
Presedintele de sedinta, propune discutarea punctului I al ordinei de zi;
Prezentarea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data
de 27.02.2019;
Doamna secretar Cocean Rodica informează consilierii si invitatii ca, procesul- verbal
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 27.02.2019 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 27.02.2019;
Nefiind obiectiuni se supune votului consilierilor, procesul- verbal incheiat in sedinta
ordinara din data de 27.02.2019, care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 13
voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea primului punct de pe ordinea de zi;
Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind participarea comunei
Baia, județul Suceava, în vederea înființării unei ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ, având ca

scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor din judetul
Suceava la care comuna BAIA devine membru - initiat de primarul comunei;
Inainte de a prezenta proiectul de hotarare, doamna primar, informeaza consilierii ca a fost
invitat domnul primar al comunei Cornu Luncii Fron Gheorghe, fiind vorba de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară De Utilitate Publica« BAIA -CORNU LUNCII», la care comuna BAIA
devine membru, acest proiect de hotarare, a fost supus dezbaterii si in Consiliul Local al comunei
Cornu Luncii la initiativa domnului primar Fron Gheorghe.
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de specialitate, la proiectul de hotarare
.Proiectul de hotarare este insotit de avizele Comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul
de hotarare prezentat;
Ia cuvantul doamna Primar, care arata ca sunt 10 proiecte pe fonduri structurale pe care le
vom derula impreuna, sunt si unii sceptici in ceea ce priveste aductiunea de gaz metan;
Ia cuvantul domnul primar Fron Gheorghe, care arata ca a venit la Baia cu initiative sa
infiinteze impreuna cu comuna Baia, un A.D.I. pentru dezvoltarea economica a localitatilor;
POIM un proiect pe care il are comuna Cornu Luncii, a initiat proiecte care au presupus un
punctaj obligatoriu pentru localitate.
Cornu Luncii are un numar de 17 proiecte propuse, iar Baia, are un numar de 13 proiecte, care
presupun foarte multa munca deplasari la Bucuresti, proiectele propuse impreuna cu vecinii nostri
merg foarte bine, avem un proiect privind drumurile, lucrurile merg foarte bine deoarece exista
relatii de colaborare “noi trebuie sa dam cezarului ce-i al cezarului”. Domnul primar Fron Gheroghe
informeaza consilierii ca el a venit cu idei, a mers cu proiectantii la Sasca Noua, va fi o singura statie
de gaz, cu 5,5 Km se vine pe doua directii si se ajunge la primaria Baia.
La Ministerul energiei exista un caiet de sarcini si licitatia se va face in localitate nu la Minister,
sigur pot sa apara contestatii, sa fie unele probleme dar in aprox. 3 ani de zile gazul va fi racordat la
fiecare casa; se scutesc aprox. 38 mil. lei vechi /gospodarie, nu vor mai fi platiti de beneficiari, fiind
un proiect in comun exista facilitati, se scutesc niste bani deci este un avantaj;
La Guvern au fost 600 de primari, au fost primari care au ridicat problemele cu care se
confrunta, el a luat cuvantul si a aratat ca avem o singura Romanie, nu una la oras si alta la tara,
trebuie sa avem conditii egale de trai atat la oras cat si la tara;
La oras trebuie sa avem parcari supraterane, iar la tara conditii decente de trai pentru fiecare
cetatean; A solicitat fonduri de la Guvern pentru dezvoltare locala, PNDL a fost idea lui, de ce
primarii sa fie condamnati la refuz, trebuie sa primeasca fonduri pentru dezvoltarea localitatii;
Domnul primar invita pe toti cei prezenti la evenimentul care va avea loc pe data de 12.04.2019
care va marca 562 de ani de la urcarea pe tronul Moldovei a domnitorului Stefan ce Mare,se vor
organiza manifestari culturale si sportive, un cros la care vor fi invitati sa participe tineri si nu numai,
din cele doua localitati; se va organiza un cros pe traseul Cornu Luncii, - Biserica Alba; Prin Baia,
Stefan cel Mare a ajuns la Neamt la Cetate;
Doamna primar intreaba consilierii daca sunt deacord cu acest proiect, initiat de comun acord
cu Cornu Luncii ?
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 participarea comunei Baia,
județul
Suceava,
în
vederea
înființării
unei
ASOCIAȚII
DE
DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ, având ca scop general asigurarea condițiilor tehnice pentru alimentarea cu
gaze naturale a comunelor din judetul Suceava la care comuna BAIA devine membru - care este
adoptat in unanimitate de voturi, (13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)

Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind încetarea de drept
a mandatului de consilier local al domnului Murarita Florin - Alin, initiat de primarul comunei;
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare se prezinta raportul secretarului comunei, la proiectul de hotarare privind
încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Murarita Florin - Alin.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul
de hotarare prezentat;
Doamna secretar al comunei Cocean Rodica, ia cuvantul si arata ca domnul consilier
Murarita Florin- Alin, a lipsit nemotivat de la patru sedinte ordinare consecutive si conform
prevederilor legale, statutului alesilor locali, in speta Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul alesilor
locali, calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului in cazuri expres prevazute de lege, “ca urmare a lipsei nemotivate de la
mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului”
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 încetarea de drept a
mandatului de consilier local al domnului Murarita Florin -care este adoptat cu 9 voturi pentru si
4 abtineri, se abtin domnii consilieri Barascu Gheorghe, Munteanu Constantin, Lupoaia
Constantin si Rusu Vasile;
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind revocarea Hotararii
Consiliului local Baia nr.8 din 23.01.2019 privind apartenenta la domeniul public al comunei Baia a
unor suprafete de teren - initiat de primarul comunei;
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de specialitate, la proiectul de hotarare
privind revocarea Hotararii Consiliului local Baia nr.8 din 23.01.2019 privind apartenenta la
domeniul public al comunei Baia a unor suprafete de teren;
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Doamna secretar Cocean Rodica, ia cuvantul si informeaza consilierii cu privire la motivele
pentru care a fost initiat acest proiect de hotarare de catre primarul 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 revocarea Hotararii
Consiliului local Baia nr.8 din 23.01.2019 privind apartenenta la domeniul public al comunei Baia a
unor suprafete de teren - care este adoptat in unanimitate de voturi, (13 voturi pentru din totalul
de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind apartenenta la domeniul public al comunei Baia a unor suprafete de
teren - initiat de primarul comunei;
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat proiectul
de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care insoteste
proiectul de hotarare.

Doamna primar anunta faptul ca una din suprafetele inscrise pe proiectul de hotarare , a hotarat
sa fie scoasa, parcela de la pct 2 din anexa, intrucat se pare ca partea de extravilan este sub
amenajament silvic. Acest aspect il va confirma prin raspuns de la Directia Silvica- Suceava. In
continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
apartenenta la domeniul public al comunei Baia a unor suprafete de teren - initiat de primarul com.;
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar informeaza consilierii ca noi avem contract pe cinci ani pentru pasunea
comunei cu d-nul Aioanei Neculai;
Doamna secretar Cocean Rodica, ia cuvantul si arata ca este absolut necesar sa avem
apartenenta la domeniul public pentru aceste terenuri, in vederea derularii proiectelor in itiate de dna primar;
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt si alte discutii cu privire la acest
proiect de hotarare;
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind apartenenta la domeniul public al
comunei Baia a unor suprafete de teren - care este adoptat in unanimitate de voturi, (13 voturi
pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al
comunei Baia, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 12/27.08.1999, cu modificările şi
completările ulterioare – initiat de primarul comunei;
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarere, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul
Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 12/27.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare;
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul
de hotarare prezentat;
Ia cuvantul doamna primar care arata ca o suprafata de 3500 m.p. teren inventariat in domeniul
public si concesionat pentru constructii de locuinte, s-a propus sa fie trecuta in domeniul privat, deci
se modifica inventarul domeniului public al comunei;
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 modificarea Inventarului
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava, înscris în Anexa la
Hotărârea nr. 12/27.08.1999, cu modificările şi completările ulterioare- care este adoptat in
unanimitate de voturi, (13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind modificarea Art.2 din Hotararea Consiliului local Baia nr. 26 din
23.06.2015- initiat de primarul comunei .
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
modificarea Art.2 din Hotararea Consiliului local Baia nr. 26 din 23.06.2015- initiat de primarul
comunei .
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;

Doamna Primar prezinta motivatia si necesitatea modificarii HCL privind Regulamentul
cimitirului , informeaza ca sunt cereri pentru locuri de veci in cimitir, pentru care se va percepe o
taxa de folosinta de 250 lei pentru 25 ani;
Doamna secretar Cocean Rodica ia cuvantul si arata ca in Regulament, se specifica “asigurarea
accesului tuturor cultelor;
Domnul consilier Hlihor Neculai, ia cuvantul si
precizeaz ca
trebuie sa se respecte
Regulamentul altfel se creaza discutii;
Ia cuantul domnul consilier Gogu Cornel, care intreaba daca mai putem investi pentru
monumentul existent la cimitir la Biserica Alba?
Doamna primar raspunde ca din incasarile pentru locuri de veci, se va putea investi in
monument!
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 modificarea Art.2 din
Hotararea Consiliului local Baia nr. 26 din 23.06.2015- care este adoptat in unanimitate de voturi,
(13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind achiziționarea de servicii juridice de consultanta, asistenta și
reprezentare – initiat de primarul comunei .
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
achiziționarea de servicii juridice de consultanta, asistenta și reprezentare - initiat de primarul
comunei;
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Domnul consilier Gogu Cornel, intreaba care este onorariul pentru avocat?
Doamna primar raspunde ca onorariul a ramas acelasi, 2.000 lei/ lunar.
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 achiziționarea de servicii
juridice de consultanta, asistenta și reprezentare - care este adoptat in unanimitate de voturi, (13
voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic
General al Comunei BAIA – initiat de primarul comunei.
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului urbanism, la proiectul de hotarare privind
aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei BAIA –
initiat de primarul comunei.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul
de hotarare prezentat;
Doamna primar ia cuvantul si informeaza consilierii ca a initiat acest proiect de hotarare,
fiind de stricta necesitate prelungirea PUG al comunei, avand in vedere ca documentatia tehnica

privind PUG este in lucru, procedurile sunt de durata si pana la finalizarea acestuia, avem obligatia
sa emitem autorizatii, avize cu respectarea Legii.
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 prelungirii
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Comunei BAIA - care este adoptat in
unanimitate de voturi, (13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentațiilor necesare realizării obiectivului
de investiții ,, Construire Centru medical in sat Baia, comuna Baia”,- initiat de primarul comunei.
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
aprobarea întocmirii documentațiilor necesare realizării obiectivului de investiții ,,Construire Centru
medical in sat Baia, comuna Baia”– initiat de primarul comunei.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul
de hotarare prezentat;
Doamna primar, arata ca vor fi intocmite SF, PT, devizul de lucrari, sa vedem ce cuprinde.
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 întocmirii
documentațiilor necesare realizării obiectivului de investiții ,,Construire Centru medical in sat Baia,
comuna Baia”,- care este adoptat in unanimitate de voturi,(13 voturi pentru din totalul de 13
consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind stabilirea datei de începere şi încheiere a păşunatului, precum şi
modul de organizare a acestuia în anul 2019 în comuna Baia – initiat de primarul comunei.
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
stabilirea datei de începere şi încheiere a păşunatului, precum şi modul de organizare a acestuia în
anul 2019 în comuna Baia – initiat de primarul comunei.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Ia cuvantul domnul consilier Șandru Romică, care arata ca este o modificare la Legea
vânatorilor care prevede si posibilitatea pasunatului in alta perioada a anului decat cea stabilita prin
legea organizarii pasunatului, se permite si in perioada lunilor de iarna. Propune inceperea
pasunatului la data de 20 aprilie.
Ia cuvantul doamna primar, care arata ca trebuie sa urgentam cu rezolvarea acestei probleme, a
organizarii pasunatului, trebuie sa definitivam urgent amenajamentul pastoral si sa fie aprobat de
Consiliul local;
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 stabilirea datei de începere
şi încheiere a păşunatului, asa cum a fost propus in proiectul de hotarare, precum şi modul de

organizare a acestuia în anul 2019 în comuna Baia,- care este adoptat in unanimitate de voturi, (13
voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 132/ 15.11.2018 privind
implementarea proiectului “Construire after school in comun a Baia judetul Suceava-initiator
primarul comunei;
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei primar din initiativa careia a fost initiat
proiectul de hotarare, pentru a prezenta proiectul de hotarare precum si expunerea de motive, care
insoteste proiectul de hotarare.
In continuare, se prezinta raportul compartimentului de resort, la proiectul de hotarare privind
implementarea proiectului “Construire after school in comun a Baia judetul Suceava– initiat de
primarul comunei.
Proiectul de hotarare este insotit de raportul de avizare al Comisiei de specialitate.
Se consulta consilierii si invitatii daca sunt discutii cu privire la acest proiect de hotarare.
Ia cuvantul doamna primar, care arata ca avem documentatia facuta pentru after school,
avem foarte multa treaba in acest an si in anii care vor veni, vrem sa ne respectam promisiunile, sa
finalizam proiectele privind dezvoltarea comunei.
Domnul consilier Natu Ioan intreaba ce copii vor beneficia de after school?
Doamna primar raspunde, avem si minoritati in Baia, deci si acesti copii vor beneficia de
programul after school.
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 implementarea proiectului
“Construire after school in comuna Baia judetul Suceava- care este adoptat in unanimitate de voturi,
(13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti)
Presedintele de sedinta informeaza consilierii ca au fost discutate si adoptate de Consiliul
local toate proiectele de hotarari de pe ordinea de zi.
Se consulta consilierii si invitatii daca sunt si alte probleme pentru sedinta de astazi;
Doamna primar invita consilierii la actiunile sportive organizate, la crosul ce va avea loc in
ziua de 12 aprilie organizat de comuna Cornu Luncii.
Domnul primar al comunei Cornu Luncii Fron Gheorghe, felicita comuna Baia ca are
echipa de fotbal, din pacate in comuna Cornu Luncii s-a desfiintat echipa de fotbal;
Arata in continuare ca noi trebuie sa facem eforturi foarte mari sa ne integram in UE, avem niste
angajamente pe care ni le-am asumat cand am intrat in UE, am acceptat aceste angajamente.
Doamna Primar ia cuvantul si arata ca avem o formatie de dansuri pitici, avem un proiect pe
cultura ‘’Dotare Camin Cultural” procurare mobilier, achizitionare costume populare. Anul acest
vom achizitiona un buldoexcavator prin GAL.
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Cornel ,intreaba de ce nu se continua lucrarile pe starda
G-ral Mlesnita la apa- canal?
Doamna primar raspunde ca s-au sistat lucrarile pe o portiune de 6 km. din cauza apei
freatice. Informeaza ca asfaltul se va aduce pana in fata Bisericii Albe;
Dupa data de 28.04.2019 se va da drumul la statia de bitum; la gradinita s-a terminat fundatia
si incepem la zidit; la praznicarul de la Biserica Alba, se finalizeaza lucrarile; in ce priveste lucrarile
la aductiune apa- canal, suntem in faza de obtinere a avizelor;
Dupa ce votam bugetul avem foarte multa treaba, lucrarile la parcul STEFANESCU,
continuarea lucrarilor la drumuri;
Doamna Primar ridica problema persoanelor cu handicap; din acest an vom plati din buget
suma de 8 miliarde lei, pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si pentru
indemnizatiile de insotitor;

Doamna secretar informeaza consilierii ca domnul Lupoaia Costică a condus lucrarile
sedintelor Consiliului local o perioada de trei luni de zile, trebuie sa alegem un alt presedinte de
sedinta incepand cu luna aprilie, sens in care solicita propuneri;
Domnul consilier Barascu Gheorghe, propune ca presedinte de sedinta pe domnul consilier
Natu Ioan;
Se consulta consilierii daca sunt si alte propuneri;
Nemaifiind alte propuneri, se supune la vot propunerea facuta si in unanimitate de voturi
Consiliul local hotaraste ca domnul consilier Natu Ioan sa fie ales presedinte de sedinta:
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 29 martie 2019, presedintele de sedinta multumind celor
prezenti pentru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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