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P R O C E S    V E R B A L 

Încheiat  cu ocazia desfăsurării Ședintei  ordinare  publice de lucru a Consiliului Local Baia din 

data de   11 IULIE  2019 

 

 

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

comunei Baia,  fiind convocată  prin Dispozitia nr.  302 din  04.07.2019 emisă de Primarul  comunei 

Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 

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

        Şedinta ordinara de astazi, este legal constituită şi îsi poate  desfăşura lucrările.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 redacteaza  procesul verbal al sedintei. 

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

Baia  prezinta scopul convocării  şedintei   ordinare de astazi arătând că din invitaţia la şedintă şi din  

materialele comunicate, consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi.  

          Doamna secretar aduce la cunostinta  membrilor consiliului local  faptul ca,  in data de 5 iulie 

2019 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 555 din 05.07.2019  Codul administrativ.  

Odata cu adoptarea  acestui act normativ  au fost aprogate o serie de  alte acte normative  cum ar fi:   

-   Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 

februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 673/2002 

-Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale ,  cu exceptia unor articole . In continuare 

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  

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative,  respectiv art.  227 

privind Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali dar si prevederile art. 228 - ,,Regimul 

general aplicabil conflictului de interese pentru aleşii locali (1) Alesul local aflat în conflict de 

interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi 

completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori 

adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic 

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:  

a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;  

c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine 
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venituri; 

d) o altă autoritate din care face parte;  

e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată 

către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.  

(2) În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile 

prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, respectiv a 

consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se 

consemnează în mod obligatoriu în procesul - verbal al şedinţei. 

(3) Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este luat în calcul 

pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul 

şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

(4) Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor 

alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

(5) Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de 

interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o 

perioadă de maximum 6 luni”.  

Deosebit de aceasta  anunta faptul 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.  
In continuare,   are cuvantul doamna  Primar - dr. Maria Tomescu, din initiativa careia a fost 

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

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

I.   Prezentarea procesului verbal  al ședintei  ordinare  de consiliu  local din data de  27.06.2019; 

  1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta- initiator  consilier local Gogu Mihail 

–Cornel; 

  2. Proiect de hotarare   privind  aprobarea  rectificării    bugetului local  de venituri și cheltuieli 

pentru    trimestrul III  al anului 2019 -  iniţiat de primarul comunei; 

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

șicheltuieli pentru trimestrul II  al anului 2019 -  iniţiat de primarul comunei; 

  4. Proiect de hotarare privind   aprobarea documentatiei (tema proiect) privind  realizarea 

obiectivului ,,Valorificarea turistica a ruinelor     Catedralei   romano-catolice “Sf. Fecioare Maria” 

din comuna Baia -  iniţiat de primarul comunei, 

  5. Proiect de hotarare  privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului  

de investitii ,, Extindere rețea de alimentare  cu apă și canalizare in  sat Baia” -  iniţiat de primarul 

comunei; 

   6. Proiect de hotarare    privind aprobarea  realizarii lucrarilor  de intretinere drumuri comunale 

BAIA  - iniţiat de primarul comunei; 

   7. Proiect de hotarare privind   organizarea  și desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si Artistice 

ale Festivalului   ”BAIA  FILE DE ISTORIE – EDITIA XXXVIII” - iniţiat de primarul comunei; 

   8. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor care un se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a 

comunei Baia - iniţiat de primarul comunei; 
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  9.Proiect de hotarare privind aprobarea  realizarii lucrarilor de  amenajare a  curtii interioare a   

Bisericii ,,Sfantul  Gheorghe ” ,sat  Baia - iniţiat de primarul comunei. 

II DIVERSE 

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

proiectelor de hotarari,  se consulta  de catre presedintele de sedinta 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).   

 Se trece la  discutarea punctului I. al  ordinei de zi; Prezentarea spre aprobare a  procesului 

verbal  al sedintei ordinare a consiliului local  din  data  de 27.06.2019; 

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

Consiliului Local din data de  27.06.2019 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 a   Consiliului Local, din data de   27.06.2019;Nefiind obiectiuni 

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

27.06.2019,  care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul 

de 14  consilieri prezenti)    

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

 Proiect de hotărâre privind   alegerea presedintelui de sedinta- initiator  consilier local Gogu 

Mihail -Cornel; 

Se da cuvantul  domnului  consilier local Gogu Mihail - Cornel,   din initiativa caruia  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 alegerea presedintelui de sedinta;Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiei de 

specialitate. Se  supune la vot proiectul de hotarare  privind   alegerea presedintelui de sedinta,   care 

este    adoptat  in unanimitate de voturi(cu un numar de14 voturi pentru  din totalul de 14 consilieri 

prezenti)                                                                                                                                             

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

 Presedintele de sedinta, domnul Neculai Hlihor  propune discutarea proiectului de hotarare 

privind  aprobarea  rectificării    bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru    trimestrul III  

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  rectificării    bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru    trimestrul III  al anului 2019  

- initiat de primarul comunei; Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

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

hotarare prezentat; 

Ia cuvantul doamna primar, care informeaza consilierii ca pentru achizitie buldoescavator, avem 

1,682 mil. lei ; Conform Hotararii Consiliului Judetean nr. 111/2019 avem repartizata suma de 

100.000 mii lei pentru UAT Baia; am propus sa suplimentam  creditele bugetare  de la un capitol la 

altul, vom rectifica  bugetul pe investitii; 

-Pentru invatamant,  se suplimenteaza  cu 18.000 lei pentru reabilitare aparatura electronica, 

(aparatura fiind defecta de la  trasnet) - amenajare curte Biserica Alba, 20.000 lei ( piatra, manopera ) 



- parcul General Stefanescu- 20.000 lei  

- la Caminul Cultural Baia, avizele de la ISU, alocare suma de 15.000 lei; Doamna primar informeaza 

consilierii ca  in perioada vizitei  in Romania a  Papei Francisc,  s-a prezentat unui consilier al Papei,  

o adresa oficiala privind necesitatea  reabilitarii Ruinelor Catolice  de pe teritoriul UAT  Baia, care 

dateaza de la anul  1400  Catedrala fiind construita din porunca lui Alexandru cel Bun. Investitia  ar  

ajunge la suma de 6 milioane euro, dar prioritatea comunei noastre  in acest moment,  nu o reprezinta 

ruinele Catolice; Desigur noi dorim promovarea comunei, a traditiilor  acestor locuri  incarcate de 

istorie; Noi trebuie sa ne ocupam de intretinerea  drumurilor judetene, trebuie sa achizitionam  o 

masina  mecanica  de tuns iarba, care sa fie atasata la  auto; 

Domnul consilier Munteanu Vasile, prezinta o alta variant  pentru a scapa de balarii,  acestea cresc 

din nou, ar  trebui sa ierbicidam, sa folsim  beneficiarii de ajutor social;  

Doamna primar informeaza consilierii ca   din 284 dosare la Legea 416 privind  ajutorul social, mai   

 sunt in plata un numar de  112 dosare din care sunt multe persoane  in varsta, care sunt scutite de     

 efectuarea orelor munca; 

 Este o problema cu iarba  peste tot,  pe domeniul public si privat, toti asteapta  din partea noastra  sa    

 le facem curatenie,  in cimitir, pe marginea drumurilor si nu numai;   

   -Suma de 100.000 lei  pentru construire poarta de intrare in comuna  va  fi  utilizata pentru drumuri;  

   - suma de 100.000 lei pentru mentenanta si inlocuit lampi  de iluminat public ;  

   - suma de 600.000 lei,  pentru dotare Camin Cultural, vom primi banii inapoi de la AFIR; 

 Total cheltuieli care au fost aprobate de Consiliul local = 2.700.000 lei; 

 Am  adus venit la bugetul local din vanzari terenuri domeniul privat; 

 Doamna primar informeaza  consilierii ca  se vor continua  sapaturile pe strazile  Nucului,  Pajurei,   

  Sfatului, str. Stefan cel Mare;   

- Alte cheltuieli aprobate,  au fost pentru modernizare drumuri, asfalt cu terasamente la Bogata; 

 In fiecar an ne-am propus  sa facem macar   cate 500 m.l. asfalt; Zestrea de balast este foarte mare la   

 noi si nu avem nevoie de terasamente peste tot, nu trebuie facute atatea manevre! 

 Avem un cost mai mic pe m.p/  Toate economiile   pe care le vom face,  vor fi pentru intretinere; 

 Consilierii locali sunt cei care discuta mai mult cu cetatenii, sa fie informati cetatenii ca sunt    

  restrictii de circulatie; Pe strada M. Gavrilescu  se executa lucrari, in doua saptamani terminam    

  drumul dinspre Sasca; 

  Ia cuvantul domnul consilier Gogu Cornel,  care arata ca pe str. G-l Mlesnita nu  au ajuns cu  

   sapataurile; Intreaba daca nu exista un utilaj special, care sa sape la adancime sub asfalt?  

  Domnul viceprimar, arata ca nu  se pot  introduce tevile de 6 m lungime, nu este posibil asa ceva; 

  Doamna primar informeaza  ca se va ajunge  cu sapaturile in acest an pe str. G-l Mlesnita, s-au  

  pus hidrantii, s-a schimbat proiectul pentru subtraversari, s-au facut si alte modificari, contractul  

   este pana in aprilie 2020; Informeaza ca suntem in grafic cu lucrarile, din 47 de camine  sunt  

   confectionate  27 camine; Arata ca nu este problema de apa,  asteptam transa, nu putem inainta  

   pana nu  terminam ce am inceput;  Strada G-l Mlesnita  este buna, fata de alte artere din comuna,    

   trebuie sa facem traversarile, de cand este primar s-a straduit sa faca lucrari bune; 

   Ia cuvantul domnul consilier Anisia Gheorghe, care arata ca acum vrem de toate  in timp scurt,   

   pe timpul fostului primar, nu s-a vazut ce a facut? 

    Doamna Primar, arata ca important este  sa-I ajutam pe oameni, noi dorim ca tot ceea ce facem sa 

fie  foarte bine gandit!  Vom aduce  apa- canal in acest an pe strazile  propuse in proiect; 

Trebuie sa facilitam lucrarile  conform cererii de finantare , avem 1.700 locuinte si 300 abonati la 

apa;  Informeaza consilierii ca incepand  cu anul 2020 vom avea sapaturi pentru aductiunea de gaz 

metan: 



 Presedintele de sedinta, domnul Neculai Hlihor  consulta consilierii daca mai sunt discutii la acest 

proiect: de hotarare; 

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

bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru    trimestrul III  al anului 2019   - care este    adoptat  

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

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare hotarare   privind  

aprobarea  contului  de  executie al bugetului local de venituri  șicheltuieli pentru trimestrul II  

al anului 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 se prezinta raportul   compartimentului  de resort la proiectul de 

hotarare privind    aprobarea  contului  de  executie al bugetului local de venituri  și  cheltuieli pentru 

trimestrul II  al anului 2019; Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  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  in cuvantul sau la  primul proiect de hotarare a prezentat 

si  probleme legate de contul de executie  al bugetului local de venituri  și cheltuieli pentru trimestrul 

II  al anului 2019, necesitatea si oportunitatea  initierii acestui proiect de hotarare  este prezentata in 

expunerea de motive,  care insoteste proiectul de hotarare; 

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  contului  de  executie 

al bugetului local de venituri  și cheltuieli pentru trimestrul II  al anului 2019 - care este    adoptat  in 

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

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

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea 

documentatiei (tema proiect) privind  realizarea obiectivului  ,,Valorificarea turistica a ruinelor     

Catedralei romano-catolice“Sf. Fecioare Maria” din comuna Baia -  iniţiat de primarul comunei; 

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

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

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

aprobarea documentatiei (tema proiect) privind  realizarea obiectivului ,,Valorificarea turistica a 

ruinelor     Catedralei   romano-catolice “Sf. Fecioare Maria” din comuna Baia -  iniţiat de primarul 

comunei; Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

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

hotarare prezentat; 

 Ia cuvantul doamna primar care informeaza consilierii ca acest proiect  a fost initiat  ca urmare a  

necesitatii de a  conserva si de a pune in valoare aceste ruine catolice, candva un  edificiu  simbol al 

localitatii, prin a carui  punere in valoare comunitatea locala ar avea de castigat. 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 

documentatiei (tema proiect) privind  realizarea obiectivului ,,Valorificarea turistica a ruinelor     

Catedralei   romano-catolice “Sf. Fecioare Maria” din comuna Baia- care este    adoptat  in 

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

 

 



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

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea 

intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Extindere rețea de 

alimentare  cu apă și canalizare in  sat Baia” -  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  de resort la proiectul de hotarare  privind 

aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Extindere rețea de 

alimentare  cu apă și canalizare in  sat Baia” -  iniţiat de primarul comunei; 

 Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

 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  

intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului de investitii ,, Extindere rețea de 

alimentare  cu apă și canalizare in  sat Baia” - care este adoptat  in unanimitate de voturi (cu un 

numar de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea    

 realizarii lucrarilor  de intretinere drumuri comunale BAIA  - iniţiat de primarul comunei; 

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

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

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

  aprobarea  realizarii lucrarilor  de intretinere drumuri comunale BAIA - iniţiat de primarul comunei; 

  Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate.  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 intretinere drumuri comunale BAIA   -care este adoptat  in unanimitate de voturi (cu un numar  

   de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)   

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

   Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind   organizarea  și 

desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si Artistice ale Festivalului ”BAIA  FILE DE ISTORIE 

– EDITIA XXXVIII” - iniţiat de primarul comunei; 

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

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

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

   organizarea  și desfasurarea  Manifestarilor  Culturale  si Artistice ale Festivalului   ”BAIA  FILE  

   DE ISTORIE – EDITIA XXXVIII” - iniţiat de primarul comunei;Proiectul de hotarare este insotit  

  de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

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

    hotarare prezentat; Ia cuvantul doamna primar,  care informeza consilierii ca in acest an marcam a  

    38-a editie a  Festivalului, avem un program  privind actiunile  ce vor avea loc,  sarbatorim si in    

    acest an, Nunta  de Aur, avem un numar de 20  familii care vor fi premiate cu acest prilej, un buget   

   alocat  pentru   organizarea festivalului pe 15 august 2019; 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 organizarea  și desfasurarea      

Manifestarilor  Culturale  si Artistice ale Festivalului ”BAIA  FILE DE ISTORIE – EDITIA 



XXXVIII”-care este adoptat  in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi  pentru  din  totalul 

de 14 consilieri prezenti)   

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

 Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea 

Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care 

un se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Baia - iniţiat de 

primarul comunei; 

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

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

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

aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor 

care un se supun înmatriculării, de pe raza administrativ teritorială a comunei Baia - iniţiat de 

primarul comunei; Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

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 Regulamentului privind 

procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care un se supun înmatriculării, de pe 

raza administrativ teritorială a comunei Baia -care este adoptat in unanimitate de voturi (cu un numar 

de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14 consilieri prezenti)   

Se trece la discutarea  ultimului proiect de pe ordinea de zi; 

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind  aprobarea  

realizarii lucrarilor de  amenajare a  curtii  interioare a   Bisericii ,,Sfantul  Gheorghe ” ,sat  

Baia - iniţiat de primarul comunei. 

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

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

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

aprobarea  realizarii lucrarilor de  amenajare a  curtii  interioare a   Bisericii ,,Sfantul Gheorghe ” sat  

Baia; Proiectul de hotarare este insotit de  avizul  Comisiilor de specialitate. 

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

hotarare prezentat; Ia cuvantul doamna Primar care informeaza consilierii cu privire la   cladirea 

praznicarului de la Biserica, toate cheltuielile  s-au facut pe SICAP, am avut sponsorizari, donatii  in 

banii, materiale de constructii,   sunt 1.500 m.p. de tencuiala, Consiliul local a aprobat  un sprijin  

financiar, pentru culte. Mai avem de procurat gresia, de finalizat grupurile sanitare, finisari interioare, 

avem de terminat si foisorul,  bancile, aleile cu flori, magazia pentru lemne; Autorizatia este pentru 

anexa, o inventariem in domeniul public aceasta cladire; 

 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 lucrarilor de  

amenajare a  curtii  interioare a   Bisericii ,,Sfantul Gheorghe ” sat  Baia- care este adoptat  in 

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

 Se trece la  ultimul punct- Diverse- 

 Ia cuvantul doamna secretar al UAT  Baia, Cocean Rodica,  care informeaza consilierii ca s-a 

incheiat actul de donatie cu familia Stefan pentru teren si constructie, donatia este cu sarcini, bunurile 

se vor conserva; In continuare sunt prezentate consilierilor cererile formulate  pentru acordarea unor 

ajutoare de urgenta, cu propunerea de acordare a acestor ajutoare de urgenta cu respectarea  



prevederilor  legale, a  regulamentului  privind acrodarea ajutoarelor de urgenta aprobat de Consiliul 

local;  

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  al comunei Baia, judetul Suceava, din data de  11 IULIE   2019  presedintele de sedinta  

multumind celor prezenti pentru participare. 

 

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

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE  DE SEDINTA 

                Consilier  local                                               SECRETAR AL COMUNEI 

            HLIHOR NECULAI                                              jr.    COCEAN RODICA  

 

 

 

 

 

 

            Redactat , 

            Consilier, Gontariu Rodica 

                               


