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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  24 februarie 2020 
 
           Şedinta    ordinara  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
fiind convocată  prin Dispozitia nr.75   din  17.02.2020 emisă de primarul  comunei Baia, doamna  dr. Maria 
Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  14 consilieri;   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  Cocean 
Rodica, secretar general  al comunei Baia, si d-na Gontariu Rodica, consilier personal al primarului. 
         Doamna Cocean Rodica, secretar  al comunei, înainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, 
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. 
         In continuare  prezinta domnilor consilieri, obligatia acestora de a aduce la cunostinta Consiliului local si de 
a informa in fiecare sedinţa 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 administrativ, respectiv art.  227 privind Regimul incompatibilităţilor aplicabil aleşilor locali dar si 
prevederile art. 228.  Deosebit de aceasta  secretarul comunei  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  solicita 
domnilor consilieri locali sa depuna  rapoartele de activitate  atat pentru  calitatea de consilier local cat si pentru 
activitatea in cadrul Comisiilor de specialitate.  
          In continuare, presedintele de sedinta domnul Sandru Romică da cuvantul doamnei  Primar - dr. Maria 
Tomescu, din initiativa careia a fost convocată sedinta   ordinară   a Consiliului local,  pentru a prezenta proiectul 
ordinei de zi; 
 Doamna dr. Maria TOMESCU, primar al comunei Baia, prezinta consilierilor  locali proiectul  ordinii de zi; 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului   verbal al sedintei  ordinare din data de  30.01.2020  
– initiator secretarul general al comunei; 
2.  Proiect de hotarare privind   alegerea presedintelui de sedinta- initiator consilier local Sandru Romică;    
3. Proiect de hotarare privind desemnarea   gestionarului  imobilului  anexa  la Biserica  ,,Sfantul   

Gheorghe ” ,sat  Baia, aflat in proprietatea publica a comunei Baia si  revocarea HCL nr. 126 din 28.11.2019 - 
initiator primarul comunei;   
4. Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului de  
investitii,, Amenajare teren sport din satul Baia “ -  initiator primarul comunei;                                                        

     5. Proiect de hotarare privind  aprobarea   achizitionarii de materiale  si  echipamente necesare dotarii Salii de  
     sport din satul Baia – initiator  primarul comunei;       

6. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii obiectivului de  
investitii,,Amenajarea de trotuare  pe strada Ştefan cel Mare”– initiator  primarul comunei, 
7. Proiect de hotarare  privind  aprobarea documentatiei tehnico – economice a obiectivului de investitii 
,,Bransamente si racorduri la reteaua de apa canal din sat Baia”, – initiat de primarul comunei; 
8. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare  

     realizarii obiectivului de investitii  ,, Bransamente si racorduri la reteaua de apa canal din sat Bogata ”– initiat  
    de  primarul comunei; 



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

    investitii ,, Amenajare ansamblul gospodaresc  Veşnicia ţăranului român"   –   initiator  primarul comunei;  
    10.  Proiect de hotarare privind  aprobarea    intocmirii documentatiilor  necesare obiectivului de    
     investitii ,,Intretinere si modernizare drumuri comunale in sat Baia  ” – initiator primarul comunei; 
     11. Proiect de  hotarare privind  aprobarea   documentatiei necesare realizarii  obiectivului   de  Investitii,,    
     Construire poarta de intrare în sat Baia”  - initiator   primarul comunei; 
    12. Proiect de  hotarare privind  aprobarea    documentatiei  necesare realizarii  obiectivului  de   investitii,,   
     Amenajare piata Obor”  - initiator     primarul comunei; 
    13. Proiect de hotarare  privind  aprobarea infiintarii  ziarului local  al comunei Baia, judetul Suceava - initiator       
     primarul comunei; 
Diverse  
Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, doamna Primar anunta faptul ca va retrage de pe ordinea de zi 
proiectul de hotarare  de la pct 11 , intrucat lipseste   documentatia  ce ar trebui sa-l insoteasca, urmand a fi  
inscris pe ordinea de zi la o sedinta ulterioara.  
Se  consulta consilierii daca sunt si alte propuneri pentru  suplimentarea  ordinea de zi. 
 Presedintele de sedinta   supune la  vot  proiectul ordinii de zi, modificat, care este aprobat  cu 14 voturi  pentru 
din  totalul de 14  consilieri prezenti. 
Se trece la  discutarea proiectelor de hotarare in ordinea prezentata: 
PUNCTUL 1.   
Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de  30.01.2020; 
Doamna   Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesul- verbal incheiat in sedinta   Consiliului Local a 
fost pus la dispozitia  lor spre consultare  inainte de inceperea sedintei,  fiind  si   adus la cunostinta  acestora in 
timp util, odata cu materialele de sedinta, conform optiunilor exprimate. 
Presedintele de sedinta, consulta consilierii daca sunt  obiectiuni cu privire la continutul  procesului - verbal 
incheiat  in sedinta    Consiliului Local; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului consilierilor,  care este aprobat  in unanimitate de voturi (cu un numar 
de 14 voturi  pentru  din  totalul de 14  consilieri prezenti).   
 
PUNCTUL 2.  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta - initiator consilier local Sandru 
Romică; 
Presedintele de sedinta il prezentă;  Se prezinta si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si 
motivare  care insoteste proiectul de hotarare. In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la 
proiectul de hotarare.Proiectul este insotit de avizul  cu caracter consultativ al comisiei  de specialitate a 
Consiliului Local, secretarul comisiei , domnul Oniceanu Vasile,secretarul comisiei,  aduce la cunostinta faptul  ca  
acest aviz  a  fost emis cu  respectarea cvorumului prevazut de lege. Nefiind alte discutii se  supune la vot 
proiectul de hotarare  care este adoptat : voturi pentru -14, voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 3. Proiectului de hotarare privind desemnarea   gestionarului  imobilului  anexa  la Biserica  
,,Sfantul  Gheorghe ” ,sat  Baia, aflat in proprietatea publica a comunei Baia si  revocarea HCL nr. 126 din 
28.11.2019  - initiator  primarul comunei; 
Presedintele de sedinta da  cuvantul doamnei  primar  pentru a-l prezenta;  Se prezinta si referatul  de aprobare  
ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare.  In continuare se prezinta raportul   
compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare.  Proiectul este insotit de avizul  cu caracter consultativ al 
comisiei   de specialitate a Consiliului Local, secretarul comisiei , domnul Oniceanu Vasile  aduce la cunostinta 
faptul  ca  acest aviz  a  fost emis cu  respectarea cvorumului prevazut de lege.     
Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat  voturi pentru -14, voturi contra -
0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 4. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii 
obiectivului de  investitii ,, Amenajare teren sport din satul Baia “   - initiator  primarul comunei ;  
Presedintele de sedinta  da  cuvantul doamnei  primar  pentru a-l prezenta;  Se prezinta si referatul  de aprobare  
ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. 



  In continuare se prezinta raportul   compartimentelor  de resort,  la proiectul de hotarare.  Proiectul este insotit de 
avizul  cu caracter consultativ al comisiilor    de specialitate a Consiliului Local. Presedintii comisiilor de 
specialitate  aduc la cunostinta faptul ca , avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu   respectarea 
cvorumului prevazut de lege.      
Presedintele de sedinta  consulta consilierii daca mai   sunt discutii sau propuneri privind proiectul de hotarare 
prezentat; Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare care este  adoptat : voturi pentru 14, 
voturi contra 0,  abtineri –0  .   
 
PUNCTUL 5. Proiect  de hotarare  privin aprobarea   achizitionarii de materiale  si  echipamente necesare 
dotarii Salii de  sport din satul Baia  - initiator  primarul comunei ;  
Presedintele de sedinta, da cuvantul doamnei  primar  din initiativa  careia  a fost initiat proiectul de hotarare  
pentru a-l prezenta;   Se prezinta si referatul de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare. In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort.  Proiectul este insotit de 
avizul  cu caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local. Presedintii comisiilor de specialitate  
aduc la cunostinta faptul ca , avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu  respectarea cvorumului prevazut 
de lege.      
Presedintele de sedinta  consulta consilierii daca mai  sunt discutii sau propuneri privind proiectul de hotarare 
prezentat; Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare care este  adoptat : voturi pentru 14, 
voturi contra 0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 6. Proiect  de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare realizarii 
obiectivului de investitii,,Amenajarea de trotuare  pe strada Ştefan cel Mare”  - initiator  primarul comunei ;     
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  primar  pentru a-l prezenta;  Se prezinta si referatul  de aprobare  
ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. 
Proiectul este insotit de raportul   compartimentului de resort.  De asemenea proiectul de hotarare  este insoţit   si 
de avizul  cu caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, presedintii comisiilor de 
specialitate  aduc la cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   respectarea cvorumului prevazut de lege.       
Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt  discutii sau propuneri privind proiectul de hotarare 
prezentat;  Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat  : voturi pentru -
14, voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 7. Proiect  de hotarare  privind  aprobarea documentatiei tehnice a obiectivului de investitii 
,,Bransamente si racorduri la reteaua de apa canal din sat Baia”,  - initiator  primarul comunei ; 
Presedintele de sedintă  da cuvantul doamnei  primar  pentru a-l prezenta;   
      Se prezinta si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare, si anexa acestuia.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort  la proiectul de 
hotarare, Proiectul de hotarare  este insotit   si de avizul  cu caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a 
Consiliului Local, presedintii comisiilor de specialitate  aduc la cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   
respectarea cvorumului prevazut de lege.       
 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    adoptat: voturi pentru -14, 
voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
 PUNCTUL 8. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare  
     realizarii obiectivului de investitii  ,, Bransamente si racorduri la reteaua de apa canal din 

sat Bogata ”–  - initiator  primarul comunei ;      
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  primar  din initiativa careia  a fost initiat proiectul de hotarare  
pentru a-l prezenta;   
       Se prezinta si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare  dar si avizul  cu 
caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local. Presedintii comisiilor de specialitate  aduc la 
cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   respectarea cvorumului prevazut de lege.  



 Presedintele de sedinta consulta consilierii daca  sunt  discutii sau propuneri privind proiectul de hotarare 
prezentat; Nemaifiind discutii se  supune la vot proiectul de hotarare privind care este    adoptat voturi pentru -
14, voturi contra -0,  abtineri –0.    
 
PUNCTUL 9.  Proiect de hotarare privind  aprobarea intocmirii documentatiilor  necesare  realizarii   
obiectivului de   investitii ,, Amenajare ansamblul gospodaresc  Veşnicia ţăranului român"    -  
 initiator  primarul comunei ;      
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  pentru a-l prezenta, acesta insotit de anexe ;   
        Se prezinta si referatul de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resorti, Proiectul este insotit de avizul  cu 
caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, presedintii comisiilor de specialitate  aduc la 
cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   respectarea cvorumului prevazut de lege.       
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    adoptat  in unanimitate de voturi: 
voturi pentru -14, voturi contra -0,  abtineri –0.   
   
PUNCTUL 10.  Proiect de  hotarare  privind aprobarea    intocmirii documentatiilor  necesare obiectivului 
de   investitii ,,Intretinere si modernizare drumuri comunale in sat Baia  ”   - initiator primarul comunei. 
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  pentru a-l prezenta, acesta insotit de anexe ;   
        Se prezinta si referatul   de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort. Proiectul este insotit de avizul  cu 
caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, presedintii comisiilor de specialitate  aduc la 
cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   respectarea cvorumului prevazut de lege.       
 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  adoptat : voturi pentru-14, voturi 
contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 11.  Retras de pe ordinea de zi.  
 
PUNCTUL 12.  Proiect de  hotarare  privind aprobarea    documentatiei  necesare realizarii  obiectivului  de   
investitii ,,  Amenajare piata Obor”   - initiator primarul comunei.    
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  pentru a-l prezenta, acesta insotit de documentatie;   
Se prezinta  referatul de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. 
In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort . Proiectul este insotit de avizul  cu caracter 
consultativ al comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, presedintii comisiilor de specialitate  aduc la cunostinta 
faptul ca , acestea au fost emise cu   respectarea cvorumului prevazut de lege.       
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 adoptat: voturi pentru 14, voturi 
contra 0,  abtineri –0 .   
   
PUNCTUL 13.   Proiect de  hotarare  privind aprobarea infiintarii  ziarului local  al comunei Baia, judetul 
Sucea  - initiator primarul comunei. 
Presedintele de sedinta da cuvantul doamnei  pentru a-l prezenta.  Se prezinta si referatul de aprobare  ca 
instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare In continuare se prezinta raportul   
compartimentului de resort ; Proiectul este insotit de avizul  cu caracter consultativ al comisiilor  de specialitate a 
Consiliului Local, presedintii comisiilor de specialitate  aduc la cunostinta faptul ca , acestea au fost emise cu   
respectarea cvorumului prevazut de lege.       
 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    adoptat  : voturi pentru 14, 
voturi contra 0,  abtineri –0  .   
 
 
 



 
Se trece la Diverse: 
       D-na Todirica Elena, consilier in cadrul Compartimerntului asistenta sociala   prezinta cererile pentru 
ajutoarele de urgenta : Chiriac Ioan,  Onezeanu Elena,  Chirilov Maria,  Stoian Vasile, Ciobănel Florinel, Acsinia  
Silvica, Spiridon Elena, Stoian Agripina,  Budăi Gheorghe, Handrea Dumitru,  Vararu Nicoleta, Acsinia Mirabela. 
Dupa consultarea cu Consiliul local , pe fiecare cerere in parte a fost pusa rezolutia cu suma de bani ce se va 
aloca, prin dispozitie a primarului, pe baza anchetelor sociale , cereri care se vor depune si in copie la dosarul de 
sedinta.  
     Doamna primar prezinta si  doua cereri  formulate de domnul  Cirlan Mihai si Radasanu  Gheorghe prin care 
solicita  concesionarea unor suprafete de teren.  In urma consultarii cu Consiliul local s-a stabilit ca se va proceda 
la  concesionare cu respectarea procedurii prevazute de lege. 
    Doamna Cocean Rodica, secretarul comunei, prezinta adresele Institutiei prefectului cu privire la legalitatea 
hotararilor adoptate in cadrul sedintelor anterioare. (adresa nr. 779/10/2 din 03.02.2020, adresa nr. 778/10/2 din 
07.02.2020, adresa nr. 22428/10/2 din 03.02.2020, adresa nr. 23216/10/2 din 10.02.2020, adresa nr. 2709/10/1 
din 18.02.2020. 
 
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară  inchise lucrarile sedintei  ordinare a Consiliului Local  al 
comunei Baia, judetul Suceava, din data de   24 februarie 2020,  presedintele de sedinta  si primarul comunei  
multumind celor prezenti pentru participare. 
              Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  

 
        PRESEDINTE  DE SEDINTA 
                Consilier  local                                                                   Secretar general al comunei   
               Sandru Romică                                                                              jr. Cocean Rodica 
 


