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P R O C E S    V E R B A L 
Încheiat  cu ocazia desfăsurării Ședintei    Extraordinare, de indata,  a Consiliului Local Baia  

din data de    6 martie   2020 
 
            Şedinta    extraordinara, de indata   a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al 
comunei Baia,  fiind convocată  prin Dispozitia nr.116  din 05.03.2020 emisă de Primarul  comunei Baia, doamna  
dr. Maria Tomescu; 
            La sedintă sunt prezenti un numar de  13 consilieri din totalul de  14   consilieri in functie convocati; 
 Lipseste  domnul  consilier Munteanu Vasile ,   care  a  anuntat telefonic ca  nu   poate fi prezent la sedinta    din 
motive de sanatate ( fiind operat la maxilar) Secretarul  general  a comunei, d-na Cocean Rodica aduce la 
cunostinta   prevederile Codului administrativ, respective prevederile art. 137 ,, cvorumul sedintelor consiliului 
local”, si anume  
1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. 
(2) Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia absentează motivat. 
Absenţa este considerată motivată dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza:  
a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu 
medical; 
b) unei deplasări în străinătate; 
c) unor evenimente de forţă majoră; 
d) în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II - lea a consilierului local 
ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv; 
e) alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.  
(3) Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la şedinţele consiliului local este sancţionat, 
în condiţiile art. 233. 
(4) Consilierii locali sunt obligaţi să îşi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de secretarul general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
(5) Consilierul local care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa 
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale. 
            Şedinta   extraordinară  , de indata , 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.  
           Inainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, doamna Cocean Rodica, secretar  al comunei Baia  
prezinta scopul convocării  şedintei   extraordinare , arătând că din invitaţia la şedintă şi din  materialele 
comunicate, consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi. 
           
          Deosebit de aceasta  anunta faptul ca,inregim de urgenta , 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 avizului  pentru proiectul de 
hotărâre  supus dezbaterii.  
         
       Doamna dr. Maria TOMESCU,  primar al comunei Baia, prezinta consilierilor proiectul  ordinii de zi : 

Proiect de hotarare privind   alocarea unor sume de bani din  bugetul local al comunei Baia pentru  

 situatiile  generate,  pe raza UAT Baia,   de Coronavirus Covid 19  – initiat de primarul  comunei. 
    



Presedintele de sedinta domnul   Mihail  - Cornel Gogu  supune la  vot  proiectul ordinii de zi, care este aprobat 
in unanimitate de voturi  (13 voturi pentru din  totalul de 13  consilieri prezenti).   
 
 Se trece la  discutarea punctul unic  al  ordinei de zi;                                                                                                                                       
         Doamna primar, Maria Tomescu spune ca  urmare a  evenimentelor din ultimile zile  considera ca este 
necesara  luarea unor masuri  specifice autoritatilor locale, si in acest sens ,  solicita alocarea de sume de bani 
pentru achizitionarea de produse  , asa cum a precizat in proiectul de hotarare.  
          Dupa prezentarea materialelor, care insotesc proiectul respectiv referatul de aprobare, raportul de 
specialitate si avizul  favorabil al Comisiilor  de specialitate  presedintele de sedinta consulta consilierii daca sunt 
discutii/ propuneri  cu privire la proiectul de hotarare prezentat; 
 Nemaifiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare care este adoptat in unanimitate de voturi (13 voturi din 
13 consilieri prezenti) 
         
       Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declara  inchise lucrarile sedintei  extraordinare,,de indata ,  a Consiliului 
Local  al comunei Baia, judetul Suceava, din data de  06.03..2020  doamna primar multumind celor prezenti pentru 
participare   . 
     Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  
 
 
 
      PRESEDINTE  DE SEDINTA                                                                            SECRETAR   
                 
             Mihail Cornel GOGU                                                                            jr. Cocean Rodica 
 
 

 

 

                             


