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 27.06. 2019
Şedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul Consiliului Local al
comunei Baia, fiind convocată prin Dispozitia nr. 288 din 21.06.2019 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.
Presedintele de sedinta ia cuvantul si arata ca la sedintă participă doamna primar Tomescu Maria ,
viceprimarul comunei Baia, doamna Cocean Rodica secretar al comunei Baia, iar ca invitati
participa doamna Gontariu Rodica - consilier personal al Primarului.
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.
Doamna secretar 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. 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 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 domnul consilier Natu Ioan, da cuvantul doamnei 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 22.05.2019;
1.Proiect de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava-initiat de primarul
comunei;
2.Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri imobile in domeniul privat al comunei
Baia, judetul Suceava - initiat de primarul comunei;
3.Proiect de hotarare privind apartenența unor bunuri imobile la domeniul public al comunei
Baia, judetul Suceava - initiat de primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind completarea domeniul privat al comunei Baia, judetul Suceava,
- iniţiat de primarul comunei;
5. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor de dezlipire
a unor imobile înscrise în Cartea funciară, care fac parte din domeniul privat al comunei Baia iniţiat de primarul comunei;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului general
la obiectivul de
investiții„CONSTRUIRE SALA DE SPORT ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA ” initiat de primarul comunei;
7. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor informatice pentru realizarea diagnozei
sociale, pentru comuna Baia, judetul Suceava - iniţiat de primarul comunei;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,,Construire poarta
de intrare in comuna Baia” - iniţiat de primarul comunei ;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării si a condiţiilor de vânzare a unor bunuri
imobile-teren situate în Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia iniţiat de primarul comunei;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin
financiar, catre unitatile de cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava- iniţiat de primarul
comunei;
11. - Proiect de hotarare privind aprobarea continuarii lucrarilor de „ Împrejmuire Biserica
Petru Rares din sat Baia,” - iniţiat de primarul comunei;
12.Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării de hidranti stradali - initiat de primarul
comunei;
13.Proiect de hotărârea privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în
comuna Baia, identificat cu nr. cadastral 36557 – initiat de primarul comunei;
14.Proiect de hotarare privind demararea procedurilor de cumpărare a unei suprafeţe de teren
pentru construire Centru medical in sat Baia, comuna Baia- – initiat de primarul comunei;
15. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de echipamente pentru intretinere spatii
verzi si drumuri comunale – initiat de primarul comunei;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Baia- initiat de primarul comunei;
17. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului
denumit ,,Obor “ din satul Baia , 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.
Se consulta consilierii daca mai sunt si alte propuneri pentru 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 prezentarea spre aprobare a procesului verbal al sedintei
ordinare a consiliului local din data de 22.05.2019;
Doamna secretar Cocean Rodica informează consilierii si invitatii ca, procesul- verbal incheiat
in sedinta ordinara a Consiliului Local din data de 22.05.2019 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 22.05.2019;
Nefiind obiectiuni se supune votului consilierilor, procesul- verbal incheiat in sedinta ordinara
din data de 22.05.2019, 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 reorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul 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

privindreorganizarea Comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava;
Presedintele comisiei de specialitate a Consiliului local prezinta raportul de avizare la proiectul
de hotarare supus dezbaterii.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna Primar arata ca a initiat acest proiect de hotarare, pentru reorganizarea comisiei speciale
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baia, deoarece
un membru al comisiei se afla in concediul pentru cresterea copilului o perioada de doi ani si se
impunea aceasta reorganizare.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt discutii la acest proiect:
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind reorganizarea Comisiei speciale
pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Baia, judeţul
Suceava; care este aprobat in unanimitate de voturi (14 voturi pentru din 14 consilieri prezenti)
Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind includerea unor bunuri imobile in domeniul privat al 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
includerea unor bunuri imobile in domeniul privat al comunei Baia, judetul Suceava.
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Ia cuvantul doamna primar, care prezinta motivatia initierii acestui proiect de hotarare, informand
ca aceste bunuri imobile, vor fi incluse in domeniul privat; Avem Lunca Baii o suprafata de 16 ha
pentru punerea in posesie a persoanelor care au sentinte civile definitive pe legea fondului funciar;
Ia cuvantul domnul consilier Natu Ioan care arata ca si terenul scolii trebuia prins la legea fondului
funciar;
Doamna primar arata ca scoala nu a intretinut terenul, acest teren nu a fost solicitat la legea
fondului funciar. Noi suntem intr-o situatie nedorita nu putem sa-i punem in posesie pe toti, daca
nu au acte;
Avem in domeniul privat terenuri fara constructii, noi trebuie sa rezolvam problemele cetatenilor,
cu respectarea legilor, sa cautam solutii pentru a-I ajuta pe cetateni, dar in acelasi timp trebuie sa
incasam impozitele si taxele locale, sa realizam veniturile!
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt discutii la acest proiect:
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind
includerea unor bunuri
imobile in domeniul privat al 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 apartenența unor bunuri imobile la domeniul public al 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
apartenența unor bunuri imobile la domeniul public al comunei Baia, judetul Suceava.
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale 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
a fost inventariat in domeniul public terenul si
cladirea administrativa de langa garajul Primariei, care in prezent este inchiriata la CAR
Invatamant si AKTA, dar nu s-a inclus si garajul primariei, de aceea a fost initiat acest proiect
pentru apartenența unor bunuri imobile la domeniul public;

Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail - Cornel, care nu este de acord sa se generalizeze
niste discutii, doreste sa se discute concret, ceea ce se discuta sa fie real, fara a face referire la
motivele pentru care este nemultumit;
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 apartenența unor bunuri
imobile la domeniul public al 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;
Proiectul de hotarare privind completarea domeniul privat al comunei Baia, judetul
Suceava, - 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
completarea domeniul privat al comunei Baia, judetul Suceava;
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale 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 pe aceste suprafete de teren cu care se
completeaza domeniul privat al comunei, este aprobata apartenenta la domneiul privat , aprobata
prin hotarare a Consiliului local , avem contracte de inchiriere, din anii precedent, trebuie sa intram
in legalitate cu aceste terenuri;
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 domeniul privat al
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;
Proiectului de hotarare privind acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor de
dezlipire a unor imobile înscrise în Cartea funciară, care fac parte din domeniul privat al
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
acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor de dezlipire a unor imobile înscrise în Cartea
funciară, care fac parte din domeniul privat al comunei Baia;
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale 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 acordul de
principiu pentru efectuarea operatiunilor de dezlipire a unor imobile înscrise în Cartea funciară,
care fac parte din domeniul privat al comunei Baia- 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 aprobarea devizului general la obiectivul de investiții„CONSTRUIRE
SALA DE SPORT ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL 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
privindaprobarea devizului general la obiectivul de investiții„CONSTRUIRE SALA DE SPORT ÎN
COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate.

Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar, ia cuvantul si arata ca avem intentia sa construim o sala de sport in Baia si sa
ramana o suprafata de teren pentru OBOR; In devizul general este prevazut un cost de aprox. 10
milioane lei, insa bugetul nu ne permite in acest an sa suportam cheltuielile integrale, va fi o
investitie multianuala ( 2019- 2021)
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail - Cornel, care intreaba daca nu ar exista posibilitatea
sa cumparam o suprafata de teren in centrul comunei, pentru construirea Dispensarului Uman?
trebuie sa ne gandim la viitorul 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 aprobarea devizului general la
obiectivul de investiții„CONSTRUIRE SALA DE SPORT ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL
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 achizitionarea serviciilor informatice pentru realizarea diagnozei
sociale, pentru comuna 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
achizitionarea serviciilor informatice pentru realizarea diagnozei sociale, pentru comuna Baia,
judetul Suceava; Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail - Cornel care intreaba cu ce suma contribuie Primaria la
acest program, pentru servicii informatice ?
Ia cuvantul doamna Pascariu Mihaela, consilier in cadrul Compartimentului de asistenta sociala,
care este invitata la sedinta de astazi a Consiliului local si care explica consilierilor faptul ca acest
program are suport legal, avand denumirea de Agora Family, se deruleaza la toate unitatile
administrativ- teritoriale, costul pe care trebuie sa-l suporte institutia noastra este de 10.000 lei;
Ia cuvantul doamna primar care arata ca de la GAL am obtinut un proiect de 200.000 euro, avem
nevoie si de acest program Agora;
Ia cuvantul domnul viceprimar, Biserica Mihai care afirma ca nu crede ca se va face voluntariat
din partea cadrelor didactice.
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 serviciilor
informatice pentru realizarea diagnozei sociale pentru comuna 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;
Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare privind aprobarea realizarii
obiectivului de investitii ,,Construire poarta de intrare 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 realizarii obiectivului de investitii ,,Construire poarta de intrare in comuna Baia”
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale 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 a initiat acest proiect de hotarare, pentru construirea unei
porti de intrare in comuna, dinspre comuna Cornu Luncii, in primul rand pentru comunitate, care
sa imbogateasca arhitectura urbanistica a zonei cu care ne mandrim, fosta capitala si resedinta a
primilor voievozi ai Moldovei, unde stau de veghe cele trei capodopere medievale: Biserica Alba,
construita de domnitorul Moldovei Stefan cel Mare, Biserica din centrul comunei, construita de
Petru Rares, precum si ruinele Catedralei Catolice; S-a avut in vedere realizarea acestui obiectiv
de investitii„ Construire poarta de intrare in comuna Baia, judetul Suceava”, cu incadarea in
prevederile bugetare, din fonduri proprii aprobate in bugetul local pe anul 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 aprobarea realizarii obiectivului
de investitii ,,Construire poarta de intrare in comuna Baia”-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 aprobarea vânzării si a condiţiilor de vânzare a unor bunuri imobileteren situate în Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei 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 vânzării si a condiţiilor de vânzare a unor bunuri imobile-teren situate în
Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia; Proiectul este insotit de
rapoartele de avizare ale 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 este vorba de 10 parcele de teren din domeniul privat al
comunei, pentru care s-au intocmit si rapoartele de evaluare si se va organiza licitatie pentru
vanzarea lor, prezinta locatia si datele tehnice pentru fiecare parcela de teren in parte.
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 vânzării si a
condiţiilor de vânzare a unor bunuri imobile-teren situate în Comuna Baia, judeţul Suceava,
proprietate privata a comunei Baia- 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 aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin
financiar, catre unitatile de cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava- 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 acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, catre unitatile de cult
de pe raza comunei Baia, judetul Suceava; Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar ia cuvantul si arata ca a propus in proiect, repatizarea in mod egal a sumei
alocate, cate 22.500 lei pentru fiecare unitate de cult, suma fiind aprobata in bugetul local;
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 acordării unor sume
de bani, cu titlu de sprijin financiar, catre unitatile de cult de pe raza 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 aprobarea continuarii lucrarilor de „ Împrejmuire Biserica
Petru Rares din 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
aprobarea continuarii lucrarilor de „ Împrejmuire Biserica Petru Rares din sat Baia,” - iniţiat
de primarul comunei;Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale 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 la Biserica din satul Bogata, s-a
construit gard nou, s-a imprejmuit cimitirul, noi trebuie sa finalizam si la Biserica Petru Rares
din Baia imprejmuirea lacasului de cult;
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
continuarii
lucrarilor de „ Împrejmuire Biserica Petru Rares din sat Baia,” -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 aprobarea achiziționării de hidranti stradali- 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
aprobarea achiziționării de hidranti stradali;Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar informeaza consilierii ca avem aprobata in buget suma de 10.000 lei, un singur
hidrant costa 4.000 lei;
Ia cuvantul domnul Anisia Gheorghe, care este de acord cu acest proiect de hotarare, informand
ca exista hidranti stradali STAS;
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 achiziționării de
hidranti stradali- 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 acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în
comuna Baia, identificat cu nr. cadastral 36557 -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 acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat administrativ în comuna Baia, identificat
cu nr. cadastral 36557;
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat; Doamna primar, ia cuvantul si prezinta motivatia la acest proiect de hotarare,
informand consilierii cu privire la conditiile impuse de donator , fam . Petru- Dan Stefan;
Doamna primar informeaza consilierii ca trebuie sa fie un echilibru intre ceea ce cumparam, ceea
ce vindem si ceea ce investim!

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 acceptarea ofertei de donaţie a
imobilului situat administrativ în comuna Baia, identificat cu nr. cadastral 36557 - 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 demararea procedurilor de cumpărare a unei suprafeţe de
teren pentru 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-l prezenta precum si expunerea de motive, care insoteste proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
demararea procedurilor de cumpărare a unei suprafeţe de teren pentru construire Centru medical
in sat Baia, comuna Baia- initiat de primarul comunei. Proiectul este insotit de rapoartele de avizare
ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar informeaza consilierii ca pe acest teren se va construi un Centru Medical
pentru cetatenii comunei Baia, care va presupune si parcare, intrare ambulanta, spatiu rezervat
pentru buna functionare a Centrului Medical, se impun conditii stricte, pentru actul medical;
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 demararea procedurilor de
cumpărare a unei suprafeţe de teren pentru construire Centru medical in sat Baia, comuna Baia
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 aprobarea achizitionarii de echipamente pentru intretinere spatii verzi si
drumuri 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
aprobarea achizitionarii de echipamente pentru intretinere spatii verzi si drumuri comunale;
Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Doamna primar informeaza consilierii ca este vorba de achizitionarea de echipamente pentru
intretinere spatii verzi si drumuri comunale, avem nevoie de cositoare, turbojet, alte echipamente
pentru interventie si intretinere;
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 de
echipamente pentru intretinere spatii verzi si drumuri comunale -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 aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de
vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei 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 proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind

aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din
cadrul Primăriei comunei Baia; Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail -Cornel, care arata ca este vorba de un drept
castigat prin lege, este de acord cu adoptarea acestui proiect de hotarare;
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca mai sunt discutii sau propuneri privind pr. de
hotarare prezentat;
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern
de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul Primăriei comunei Baia care este aprobat in unanimitate de voturi (cu un numar de 14 voturi pentru din totalul de 14
consilieri prezenti)
Se trece la discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi;
Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului
denumit ,,Obor “ din satul 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-l prezenta, precum si expunerea de motive, care insoteste proiect de hotarare.
In continuare se prezinta raportul compartimentului de resort la proiectul de hotarare privind
aprobarea realizarii lucrarilor de reamenajare a spatiului denumit ,,Obor“ din satul Baia, comuna
Baia;Proiectul este insotit de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt discutii sau propuneri privind proiectul de
hotarare prezentat;
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail - Cornel, care intreaba, daca vom avea sursa de apa
necesara, toalete, este vorba de OBOR !
Doamna primar raspunde, ,,sigur vom asigura toate conditiile necesare, gospodareste si civilizat”!
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 reamenajare a spatiului denumit ,,Obor “ din satul Baia , comuna 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 consilierii ca sunt probleme diverse de discutat;
Doamna Primar informeaza consilierii ca Primaria Baia, este prezentata in ghidul Primariilor si
avem un contract cu Milenium Tg. Mures, pentru care trebuie sa platim suma de 1.200 lei;
Consilierii au luat act de acest contract, care va fi incheiat cu firma din Tg. Mures, pentru
promovarea comunei Baia, in “Ghidul Primariilor”
Se consulta consilierii locali daca sunt deacord cu utilizarea acestei sume; in unanimitate de
voturi consilierii aproba utilizarea sumei de 1.200 lei pentru plata prevazuta in contract.
Se discuta cererea formulata de numitul Axiniei Toader Gicuţă din sat Bogata, comuna Baia, care
solicita radierea unor debite mari cu care figurează la impozite si taxe, cu motivarea ca atat el cat
si sotia lui sunt bolnavi, fara venituri;
Ia cuvantul domnul consilier Gogu Mihail Cornel, care arata ca daca este temei legal poate sa fie
scazut cu debitul cu care figureaza la impozite si taxe;
Se supune la vot propunerea facuta; in unanimitate de voturi consilierii hotarasc sa fie scutit de
impozitele pe mijloacele auto cu care figureaza;
Doamna primar arata ca sunt multe situatii similar, avem probleme cu debite foarte mari la
Primarie;
Domnul consilier Gogu Mihail Cornel, intreaba; legat de colectarea selectiva, cand incepem luna
aceasta sau din luna iulie? Intreaba cand se face canalizarea pe str. General Mlesnita si cand se va
pune asfalt, trece vara, a trecut mult timp de cand a propus canalizare pe str. General Mlesnita;
Este vorba de 150 de familii pe aceasta strada, trebuie sa urgentam lucrarile;
Doamna primar informeaza ca a inceput colectarea selectiva!

Domnul consilier Hlihor Neculai - arata ca este apa la suprafata, cand s-au executat sapaturile in
unele locuri s-a surpat;
Doamna Primar, arata ca nu putem sa luam pe achizitii publice pe cine dorim, ce firma vrem noi,
suntem obligati sa respectam legea; mai avem 5 km. de canalizare, pana in luna septembrie se
termina lucrarile incepute, avem 47 de camine mari la apa- canal, mai asteptam cu lucrarile la
apa- canal, noi suntem pe transa a II-a , am schimbat un proiect din 2014-2015 pe apa- canal, care
nu a corespuns, proiectul nu a fost acceptat; AFIR respecta intocmai indicatorii nu accepta nici o
abatere, sunt bani europeni!S-au facut subtraversari, mai intai ne bransam apoi turnam asfalt, pana
pe 15 august vom finaliza lucrarile cu Autotehnorom; mai arata ca cei 5 km. de asfalt se vor
finaliza cu eforturi financiare si implicare din partea factorilor decizionali;
Domnul consilier Anisia Gheorghe, intreaba daca se va organiza festivalul in acest an, zilele
comunei BAIA;
Doamna Primar raspunde ca se va organiza acest festival, ca in fiecare an pe 15 august;
Informeaza consilierii ca s-au finalizat lucrarile de la parcul Corduneanu; La Biserica Alba, casa
de praznuire este aproape gata;Avem proiect CNI de 1 milion de euro si la Consiliul Judetean sunt
orgolii, se asteapta pentru o autorizatie, pana trece termenul;
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 27 iunie 2019, presedintele de sedinta
multumind celor prezenti pentru participare.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.
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