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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    22 mai   2019 
 

  
     Şedinta    Ordinara  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
fiind convocată  prin Dispozitia nr.243 / 16.05.2019 emisă de Primarul  comunei Baia, doamna  Maria Tomescu; 
  La sedintă sunt prezenti un numar de 13 consilieri din totalul de 14 consilieri convocati. Lipseste domnul consilier 
Oniceanu Vasile .  
       Şedinta 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, dl. Mihai Biserica, initiator al primului proiect de hotarare de pe ordinea de zi , doamna  
Cocean Rodica secretar al comunei Baia. 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  emiter ii 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. (41) şi art. 101 alin. (31). 
 In continuare,  presedintele de sedinta  prezinta consilierilor proiectul  ordinii de zi; 
I   Prezentarea procesului verbal  al ședintei  extraordinare  de consiliu  local din data de 10.05.2019; 

1. Proiect de hotarare   privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli  
      aferent  trimestrului  I  al anului 2019 - initiat de primarul comunei;                                                 

2. Proiect de hotărâre privind   organizarea  și desfasurarea  evenimentului cultural şi artistic  
     ,,1 Iunie- Ziua Copilului,, - initiat de primarul comunei; 

3. Proiect de hotărâr  privind   indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 
            cu rata inflaţiei in procent de 4,6 % - initiat de primarul  comunei; 

4. Proiect de hotarare privind insusirea Contractelor de prestari servicii/lucrari  incheiate   in anul 2018 - 
initiat de primarul comunei; 

5. Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii serviciului de  elaborare a  Strategiei locale  de 
dezvoltare a  serviciilor sociale si achizitionarii serviciilor informatice  pentru realizarea diagnozei sociale, 
pentru comuna Baia, judetul Suceava   - initiat de primarul comunei; 

6. Proiect de hotarare privind    includerea   unor bunuri imobile la domeniul privat  al comunei Baia,   judetul 
Suceava- - initiat de primarul comunei; 

Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, de către presedintele de sedinta  acesta  consulta consilierii daca sunt 
si alte propuneri pentru  suplimentarea  ordinea de zi.  



Nemaifiind alte propuneri pentru ordinea de zi, se  supune la  vot  proiectul ordinii de zi, care este aprobat in 
unanimitate de voturi  (13 voturi pentru din  totalul de 13 consilieri prezenti).   
Presedintele de sedinta, propune   discutarea  primului  punct al ordinei de zi; 
          Doamna secretar  Cocean Rodica  informează  consilierii  ca, procesul- verbal incheiat in sedinta 
extraordinara a   Consiliului Local din data de  10.05.2019 a fost pus la dispozitia acestora  spre consultare, 
inainte de inceperea sedintei,  fiind  si  comunicat  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   10.05.2019; 
         Nefiind obiectiuni   se  supune  votului consilierilor, procesul- verbal,  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  proiect de hotarare de pe ordinea de zi; 
Proiect de hotarare   privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli  aferent    
  trimestrului  I  al anului 2019 - initiat de primarul comunei;                                                 
Se da cuvantul  doamnei primar  din initiativa caruia  a fost initiat proiectul de hotarare, pentru al  prezenta si 
expunerea de motive, care insoteste proiectul de hotarare, precum si toata documentatia aferenta. Doamna 
primar detaliaza   executia bugetara prezentata in anexa.      
 Proiectul de hotarare este insotit de avizul favorabil al  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local si de 
asemenea de Referatul de specialitate.   
  Domnul presedinte de sedinta  Natu Ioan  supune la vot proiectul de hotarare , fiind aprobat cu unanimitate(  13 

voturi din 13 consilieri prezenti in sala).  

Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi;  Proiect de hotarare privind organizarea  și 
desfasurarea  evenimentului cultural şi artistic ,,1 Iunie- Ziua Copilului,,– initiator primarul comunei. 

Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare  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. Se prezinta anexele  acestuia.  In continuare se prezinta raportul   compartimentelor   de 
specialitate . Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului local. 
 Doamna primar spune ca   proiectul ,,Hora de la Baia”, nu se mai organizeaza  separat, fiind iesit din perioada 
de sustenabilitate, dar  in cadrul acestei zile de 1 iunie vor fi promovate tinerele talente. Este vorba de copii din 
comuna care  au o activitate artistica  si care vor  face  un spectacol deosebit de ziua lor. Premierea copiilor 
pentru rezultatele lor deosebite   se va face  in baza   listelor transmise de scolile din comuna, asa cum sunt 
prezentate in sedinta.   Deosebit de aceasta doamna primar anunta ca in cursul zilei au sosit materialele pentru 
dotarea caminului, asa cum au fost prevazute in proiect. 
 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  care este aprobat in unanimitate de voturi 
(cu un numar de 13 voturi  pentru  din  totalul de 13 consilieri prezenti . 
 

Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi;  Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor 
si taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020  cu rata inflaţiei in procent de 4,6 %– initiator primarul comunei. 
Presedintele de sedinta propune discutarea proiectului de hotarare  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 specialitate . Proiectul de 
hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului local. 
 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  care este aprobat in unanimitate de voturi 
(cu un numar de 13 voturi  pentru  din  totalul de 13 consilieri prezenti . 
 
 
 



 
Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi;   
Proiect de hotarare privind insusirea Contractelor de prestari servicii/lucrari  incheiate   in anul 2018– initiator primarul 
comunei. 
Presedintele de sedinta  propune discutarea proiectului de hotarare  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.  
Doamna primar enumera  pe rand  contractele  evidentiate in  anexa la proiectul de hotarare.  In continuare se 
prezinta raportul   compartimentului   de specialitate .  Proiectul de hotarare este insotit de avizul  Comisiilor  de 
specialitate din cadrul   Consiliului local. Doamna primar spune ca   in anul 2018  s-au realizat  foarte multe 
investitii, exista proiecte derulate in valoare de aproximativ 280  miliarde lei vechi , si un execedent la sfarsit de an 
de 10 miliarde lei  vechi. Proiectul de investitii  pe drumuri a fost facut in anul 2012,  in anul 2015 s-a terminat 
perioada de garantie . In acest an  am aprobat impreuna sa  facem drumurile. Gaurile sunt frezate  iar la sfarsitul 
saptamanii trecute s-au plombat.  Ieri s-a vorbit cu reprezentantii firmei  si a fost vorba de 480 mp  in valoare de 
aproximativ  30.000 lei.   
 Domnul consilier Gogu Mihail - Cornel   este de parere ca, construirea unei  sali de sport  este absolut  
necesara , insa pe locul unde  s-a initiat acest demers,  crede ca  este putin cam departe fata de scoala. Poate ar 
fi bine sa se discute cu familia Diaconita  pentru a construi aceasta sala mai aproape, adica pe un alt 
amplasament. 
 Doamna primar spune ca sala de sport va fi un beneficiu  pentru toata comunitatea ,  si nu numai pentru copii de 
la scoala.  
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  care este aprobat in unanimitate de voturi 
(cu un numar de 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 achizitionarii serviciului de  elaborare a  Strategiei locale  de dezvoltare a  
serviciilor sociale si achizitionarii serviciilor informatice  pentru realizarea diagnozei sociale, pentru comuna Baia, 
judetul Suceava   – initiator primarul comunei. 
Presedintele de sedinta  propune discutarea proiectului de hotarare  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.  
Doamna primar prezinta  proiectul si beneficiile acestuia.   Proiectul de hotarare este insotit de  raportul 
Compartimentului de specialitate, dar nu si de de avizul favorabil al  Comisiilor  de specialitate din cadrul   
Consiliului local. 
 Domnul  Consilier Gogu Mihail Cornel  este de parere ca proiectul  poate fi amanat pentru o alta sedinta   si  
considera necesar sa fie prezentat in detaliu de catre Compartimentul de specialitate, respectiv de  
Compartimentul de asistenta sociala si autoritate tutelara. 
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  care este respins  (cu propunerea de a fi 
pus in discutie la o alta sedinta de consiliu ), cu 9 voturi impotriva si patru voturi pentru( Sandru Romica, Natu 
Ioan, Hlihor Petrut  si Biserica Mihai), din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta . 
 
Se trece la discutarea  urmatorului punct de pe ordinea de zi;   
Proiect de hotarare privind    includerea   unor bunuri imobile la domeniul privat  al comunei Baia,   judetul Suceava-  
initiator primarul comunei. 
Presedintele de sedinta  propune discutarea proiectului de hotarare  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.  
 



 
 
Doamna primar prezinta  proiectul si anexa acestuia, precum si procesul verbal al Comisiei de inventariere. 
Este vorba de doua suprafate de teren, categoria fanat , care se  afla in intravilanul satului Baia.   
Proiectul de hotarare este insotit de  raportul Compartimentului de specialitate., dar si de de avizul favorabil al  
Comisiilor  de specialitate din cadrul   Consiliului local. 
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  care este  aprobat cu unanimitate de voturi 
( 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri prezenti la 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  22  mai 2019, presedintele de sedinta  multumind celor prezenti pentru participare. 
     Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  
 
              
 
              PRESEDINTE  DE SEDINTA                           SECRETARUL COMUNEI 
                  Prof. NATU IOAN                                             jr.    COCEAN RODICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


