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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  

30 ianuarie 2020 
 
           Şedinta    ordinara  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
fiind convocată  prin Dispozitia nr.6  din  23.01.2020 emisă de primarul  comunei Baia, doamna  dr. Maria 
Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  12 consilieri; Lipseste domnul consilier Bărăscu Gheorghe  care  a  
anuntat telefonic ca  nu se află din localitate  in intervalul de timp in care s-a facut convocarea,  inclusiv la  data 
sedintei  de consiliu . Consilierul local   Anisia Gheorghe, a decedat.  La sedinta  a fost  invitat domnul Achitei 
Constantin , ce urmeaza a fi validat  pe functia de consilier local pe locul declarant vacant ca urmare a decesului 
consilierului local Anisia Gheorghe . 
       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, doamna Apostol Alina, consilier superior in cadrul Compartimentului 
financiar , contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale,  doamna  prof.  Potlog Maria -Roxana in calitate de director 
al Scolii Gimnaziale Nicolae Stoleru Baia,   doamna prof. Elena Miron  director  al Scolii gimnaziale nr. 3 Baia, 
preotul Pavel Valentin -paroh al Bisericii din satul Bogata, preotul Iftimie Viorel- paroh  al bisericii Sfantul 
Gheorghe –Baia , preotul  Gusă Ioan - paroh al bisericii  Sf. Paraschiva – Baia   si d-na Gontariu Rodica, consilier 
personal al primarului. 
          Doamna primar  propune un moment de reculegere  in memoria celui care a fost consilier local in cadrul 
Consiliului local  Baia , domnul Anisia Gheorghe si multumeste la finalul acestui moment. 
         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.   
      Domnul Stefan Vasile  anunta  faptul ca  se va   abtine de la votul a doua  proiecte  de hotarâri  si anume : 

- proiectului de hotarare privind  aprobarea    bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia   
      aferent anului 2020 si estimarile pentru anii 2021-2022, aceasta  intrucat  d-na Alina Apostol , consilier la 
Comp financiar contabil  este fiica sa. 

- proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din Inventarul bunurilor care fac 
parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava în Inventarul bunurilor care fac parte din   domeniul  
privat al comunei Baia, judeţul Suceava , aceasta  intrucat pe una din aceste suprafete de teren  are constructii  o 
alta fiica a sa  Hlihor Veronica. Nu au mai fost  anuntate alte cazuri de  abtineri. 
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, 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 proceselor  verbale ale sedintelor  extraordinare din data de  23.12.2019  
respectiv 10.01.2020 – initiator secretarul general al comunei; 
2. Proiect de hotarare privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului   

Anisia Gheorghe - initiat de primarul comunei,  
     3.  Proiect de hotarare  privind  validarea unui mandate de consilier local   -  initiat de primarul comunei,  
     4. Proiect de hotarare privind  efectuarea unor modificări  în   componenta Comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local Baia   -  initiat de primarul comunei,                                                        
      5. Proiect de hotarare privind  aprobarea    bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia  aferent 
 anului 2020 si estimarile pentru anii 2021-2022 – initiat de primarul comunei,      
      6.  Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului anual al bugetului local     
rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2019 – initiat de primarul comunei, 
      7.   Proiect de hotarare privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap   grav 
 pentru anul 2020 în comuna Baia, județul Suceava – initiat de primarul comunei, 
      8.  Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului  de acţiuni  si lucrari de interes local pentru  persoanele 
  apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020 – initiat de  primarul comunei,   
      9.  Proiect de hotarare privind  aprobarea   modificării organigramei  si a statului de functii pentru  
   aparatul de specialitate  al primarului comunei Baia, judeţul Suceava – initiat de primarul comunei, 
     10. Proiect de  hotarare  privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului    
   contractual din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Baia, judeţul Suceava - initiat de  
   primarul comunei, 
     11. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din Inventarul bunurilor care   
   fac parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava în Inventarul bunurilor care fac parte din    
   domeniul privat al comunei Baia, judeţul Suceava -  initiat de  primarul comunei, 
     12.  Proiect de  hotarare privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de investiţii  
  ,,Construire Centru medical  in sat Baia, comuna Baia, judeţul Suceava”- initiat de primarul comunei, 
     13. Proiect de hotarare privind  aprobarea achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea realizarii  unor 
    obiective  de investitii  de interes local -  initiat de primarul comunei, 
     14.  Proiect de hotarare privind achiziționarea  de servicii juridice de consultanta, asistenta și  reprezentare 
   - initiat de primarul comunei,   
     15. Proiect de hotarare privind achiziționarea unor servicii cultural - artistice  in vederea instruirii Ansamblului 
    artistic  ,, Razesii” din comuna Baia - initiat de primarul comunei, 
     16. Proiect de hotarare  privind  aprobarea   realizarii  unor lucrari   de  investitii de interes local, pe raza    
    comunei Baia, judeţul Suceava -  initiat de primarul comunei, 
Diverse  
Dupa prezentarea proiectului ordinii de zi, de către doamna Primar se  consulta consilierii daca sunt si alte 
propuneri pentru  suplimentarea  ordinea de zi. 
 Presedintele de sedinta   supune la  vot  proiectul ordinii de zi,  care este aprobat  cu 11 voturi  pentru din  totalul 
de 12  consilieri prezenti, se abtine la punctele  5 si 11  de pe ordinea de zi domnul consilier Stefan Vasile ).   
Se trece la  discutarea proiectelor de hotarare in ordinea prezentata: 
PUNCTUL 1.   
Supunerea spre aprobare a proceselor  verbale ale sedintelor  extraordinare din data de  23.12.2019  
respectiv 10.01.2020; 
Doamna   Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesele- verbale incheiate in sedintele   Consiliului Local 
au fost puse la dispozitia  lor spre consultare  inainte de inceperea sedintei,  fiind  si   aduse 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  proceselor - verbale 
incheiate  in sedinta    Consiliului Local; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului consilierilor, procesele- verbale din data de  23.12.2019  respectiv 
10.01.2020  care sunt aprobate in unanimitate de voturi (cu un numar de 12 voturi  pentru  din  totalul de 12  
consilieri prezenti).   
       
 



 
PUNCTUL 2.  Proiect de hotarare privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului   Anisia Gheorghe - 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 si  Referatul constatator, întocmit  şi semnat de primar şi de 
secretarul general al comunei .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 -12, voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 3. Proiectului de hotarare privind validarea mandatului de consilier local  al domnului   Achiţei 
Constantin - 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 
adresa Organizatiei judeţene – PSD care confirma  pozitia de  urmatorul supleant a domnului Achitei Constantin. 
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, dar si de avizul Comisiei de validare. 
     Presedintele de sedinta invita pe domnul  Achitei Constantin pentru a depune juramantul. 
Se depune juramantul : „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei   Baia. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.dupa 
care acesta  este invitat sa  i-a locul in randul consilierilor locali.  Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de 
hotarare  care este    adoptat  voturi pentru -13, voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 4. Proiect de hotarare privind  efectuarea unor modificări  în   componenta Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local 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   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare.  Proiectul este insotit 
de avizul  cu caracter consultativ al comisiei   de specialitate a Consiliului Local, domnul Oniceanu Vasile  aduce 
la cunostinta faptul  ca  acest aviz  a  fost emis cu  respectarea cvorumului prevazut de lege. In cadrul sedintei de 
comisie  s-a  votat ca  avizele comisiei, pentru  primele trei proiecte de pe ordinea de zi  sa fie semnate  la pozitia 
–presedinte -  de domnul Natu Ioan , membru  in comisie iar  avizele de la celelalte  proiecte  se semneaza de 
domnul Achitei Constantin , ales in calitate de presedinte al acestei comisii.       
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 13, 
voturi contra 0,  abtineri –0  .   
 
PUNCTUL 5. Proiect  de hotarare  privind aprobarea    bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei 
Baia  aferent anului 2020 si estimarile pentru anii 2021-2 022 - initiator  primarul comunei ;  
La discutarea acestui proiect domnul consilier Stefan Vasile paraseste sala de consiliu, pentru a nu participa la 
dezbateri. 
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 dar si raportul ordonatorului principal de credite. 
 In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort, de catre doamna ec. Apostol Alina  .  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.      
 Doamna  primar,   spune ca  bugetetul  a fost foarte atent fundamentat , asa cum se poate observa din cuprinsul 
acestuia, asa incat sa poata  cuprinde toate necesitatile  anului 2020 astfel: 



        Venituri totale in suma de 19.144.872 lei precum  si estimarile pentru anii 2021 – 2023, pe cele doua sectiuni 
de functionare si dezvoltare;  
        Cheltuieli totale in suma de 21.146.522 lei, si estimarile pentru anii 2021 – 2023 pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare; 
        Excedentul Bugetului local este in suma totala de 2.001.650 lei, care va fi utilizat pentru finanţarea 
cheltuielilor secțiunii de functionare si  secţiunii de dezvoltare.        
Cheltuielile anul 2020 pentru sectiunea de functionare în sumă totală de 6.220.602 lei sunt prezentate pe capitole, 
subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, astfel:  
Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive - suma propusa este de 
2.046.702   lei, care include: cheltuieli de personal in suma de 1.550.000 lei, - bunuri si servicii in suma de 
508.752 lei, suma de 12.050 lei  in rosu –plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 
Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale – in suma totala de 530.000 lei din care 500.000 lei in  fondul de 
rezerva la dispozitia consiliilor locale si judetene si bunuri si servicii in suma totala de 30.000 lei, 
Capitolul 55.02- Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - in suma totala de 82.300  lei din care 42.600 lei 
bunuri si servicii si  35.700 lei Dobanzi aferente datoriei publice externe 
Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - in suma totala de 20.000. lei- bunuri si servicii 
Capitolul 65.02 – Invatamant – suma propusa este de 579.700 lei, care include: - bunuri si servicii in suma de 
508.200 lei (care cuprinde si suma de 30.000 lei alocată pentru decontarea navetei cadrelor didactice), ajutoare 
sociale 71.500 lei ( din care tichete sociale pentru gradinita 42.500 lei, finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
speciale integrati in invatamantul de masa – 29.000 lei) 
Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie – in suma totala de 399.900 lei, din care cheltuieli de personal 69.000 
lei, bunuri si servicii în sumă de 230.900 lei şi susţinerea cultelor în sumă de 100.000 lei, 
Capitolul 68.02 - Asistenta sociala – in suma totala de 808.000  lei, din care cheltuieli de personal in suma de 
302.000 lei, - bunuri si servicii in suma de 20.000 lei,- ajutoare sociale în numerar în sumă 486.000 lei. 
Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publica - in suma totala de 1.012.000  lei, din care cheltuieli de 
personal in suma de 410.000 lei, cheltuielile pentru bunuri si servicii 520.000 lei, rambursari de credite externe – 
82.000 lei, 
Capitolul 74.02 – Protectia mediului  in suma totala de 322.000 lei la titlul Bunuri si servicii ,  
Capitolul 80.02 – Actiuni general economice. in suma totala de 30.000 lei la titlul Bunuri si servicii,  
Capitolul 84.02 – Transporturi – in suma totala de 375.000 lei cheltuieli pentru bunuri si servicii,  
Capitolul 87.02 – Alte actiuni economice- in suma totala de 15.000 lei cheltuilie pentru bunuri si servicii 
Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2020, in suma totala de 14.925.920  lei 
sunt prezentate pe capitole si surse de finantare, conform Listei de investiţii din anexa 2 la proiectul de 
buget.Astfel la : 
 capitolul 51.02 – Autoritati executive se aloca suma de 50.000 lei pentru reparatii capitale sediu primariei , suma 
de 5.000 lei pentru achizitie laptop si 5.000 lei panou afisier, 
 capitolul 65.02 – Invatamant se aloca  cu suma totala de 2.142.800 lei din care : 
        - Reabilitare Scoala nr.2 in comuna Baia prin PNDL – 450.000 lei 
        - Reabilitare Scoala nr.1  in comuna Baia prin POR- 50.000 lei 
        - Lucrari la Scoala nr.2 imprejmuire si magazie  -80.000 lei 
        - Gradinita nr.2 Baia amenajare loc de joaca  – 15.000 lei 
        - Gradinita nr.3 Baia amenajare loc de joaca  – 150.000 lei 
        - Reamenajare teren de sport  Scoala nr.3 Baia– 60.000 lei 
        - Amenajare Gradinita nr.1 scara extoriara sistem detectie fum sistem iesire urgenta -40.000 lei 
        - Amenajari interioara 4 clase Scoala nr.3 Baia  -67.800 lei 
        - Construire gradinita in comuna Baia pe PNDR – 1.230.000 lei 
  capitolul 67.02 – Cultura, recreere,religie se aloca suma de 1.410.000 lei din care: 
         - Construire Sala de sport in comuna Baia – 1.260.000 lei 
         - Achizitie teren pentru cimitir  Biserica SF Gheorghe – 20.000 lei 
         - Amenajare teren site arheologic Precucuteni – 20.000 lei 
         - Dotari sala de sport in Baia –50.000 lei 
         - Amenajare interioara Camin Cultural sistem ventilatie  - 20.000 lei 
         - Reabilitare Monumentul Eroilor Biserica Stefan cel Mare - 20.000 lei 



   capitolul 68.02 - Asistenta Sociala se aloca suma de 10.000 lei pentru Construire centru after school in Baia, 
cheltuieli neeligibile prin PNDR 
   capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publice cu suma de 8.664.170 lei  pentru finanţarea 
următoarelor obiective:  
         - Extindere retele electrice si iluminat public in comuna Baiacu suma de 100.000 lei,  
         - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDL  cu suma de 4,707.170lei,  
         - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDR  cu suma de 2.175.000 lei,  
         - Ridicare capace pentru extindere retele de alimentare cu apa si canalizare cu suma de 160.000 lei,  
          - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare pe str.Nucului, Gavrilescu, etc  cu suma 130.000 lei, 
          - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare racorduri  cu suma de 100.000 lei, 
          - Construire centru medical in Baia -  1.000.000 lei 
          - Construire  Poarta de intrare dinspre Falticeni – 120.000 lei 
          - Construire  Poarta de intrare dinspre Cornu Luncii – 7.000 lei 
          - Construire Monument Cruce pe Dealul Bogatii  - 20.000 lei 
          -  Achizitionare hidranti – 10.000 lei 
          -  Infiintare retea de gaze naturale in comuna Baia -50.000 lei 
          -  Amenajare Ansamblu Gospodaresc Vesnicia s-a nascut la sate -70.000 lei 
          - Achizitionare aparat de spalat cu presiune turbojet -5.000 lei 
           - Reabilitare imobil Dispensar in Baia – 10.000 lei 
capitolul 84.02 – Transporturi  se aloca  suma de 2.638.950 lei pentru finanţare următoarelor obiective:                      
           - Modernizare drumuri comunale in Baia si Bogata ”- 10.000 lei 
           - Modernizare drumuri comunale in Baia si regularizare parau  Bogata – 30.000 lei . 
           - Refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundataii in Baia prin CNI – 20.000 lei 
           - Modernizare drumuri comunale prin reparatii capitale  si marcaje rutiere – 450.000 lei 
           - Achizitionare autoutilitara cu sararita – 20.000 lei 
           - Achizitionare cupa de talizare buldoexvavator –5.950 lei 
           - Modernizare drumuri comunale in Baia prin PNDR – 1.803.000 lei 
           - Realizare trotuare pe str. Stefan cel Mare  in Baia  – 300.000 lei 
Presedintele de sedinta acorda dreptul consilierilor locali pentru a se inscrie la cuvânt pe marginea proiectului 
prezentat.   
Domnul consilier Gogu  Mihail Cornel   intreaba  care sunt dimensiunile salii de sport ce se va construi  
Doamna primar spune ca sala  de sport are  o suprafata de 14,40  x 22,60. 
Domnul consilier  Lupoaia Costica  intreaba daca in cadrul lucrarilor de bransare cu apa canal se vor 
achizitiona  si apometre. 
Doamna primar spune ca pe acele retele  nou infiintate  prin proiect  european, autoritatea locala va veni cu o 
contributie reprezenzand proiectul si  executia racordului, si se va incepe cu strazile care nu au fost asfaltate.  
Domnul consilier Hlihor Neculai este de parere ca  atunci când se va turna asfalt pe portiunea de la cruce mai 
incolo sa se amenajeze si parcare.  
Doamna primar spune ca  are in vedere realizarea lucrarilor de amenajare trotuar pe strada Stefan cel Mare , pe 
o portiune de 800 ml, pana la Biserica Albă.  
Domnul consilier Gigu Mihail Cornel , spune ca pentru biserica Sf Ioan cel Nou ar fi necesara suma de 35.000 lei. 
Preotul paroh al bisericii Sfanta Paraschiva, parintele Gusă Ion spune ca  biserica  ar avea nevoie de un 
sprijin financiar pentru sistemul de incalzire,  dorind sa puna panouri in acest sens si nu   pe o centrala care ar 
presupune construirea unei cladiri pentru aceasta, iar consumul in acest ultim caz ar fi mult mai mare. In 
continuare multumeste pentru sprijinul acordat si cu alte ocazii.  
Preotul paroh al Bisericii Sfantul Gheoghe , parintele  Iftimie Viorel  spune ca personal nu are solicitari pentru 
parohia sa, insa considera ca ar fi foarte bine sa se lucreze la un proiect de  refacere a traseului de caruţe , 
amenajare a spaţiilor pentru biciclete  si alte astfel de initiative care ar duce la promovarea turistica  a  comunei. 
 Doamna primar spune ca, are in vedere toate aceste aspect,  isi doreste foarte mult  sa realizeze o publicatie a 
comunei care sa apara de doua ori pe luna, de asemenea sa se realizeze o monografie a comunei , dar se 
loveste de lipsa documentelor  din arhiva pentru a porni un astfel de demers, insa este optimista  ca va reusi. 
Preotul paroh de la Biserica din satul Bogata, parintele  Pavel Valentin  isi exprima dorinta ca  biserica  din 
satul Bogata sa fie sprijinita financiar pentru  refacerea trapezei.  



         In urma discutiilor  purtate  consilierii locali  si primarul comunei  sunt de acord cu repartizarea în buget  a    
sumei de 30.000 pentru Biserica Sfânta  Cuvioasă  Paraschiva,  a sumei de 35.000 lei  pentru  Biserica  Sf. 
M.Mc.Ioan cel Nou , a   sumei  de 15.000, pentru Biserica Petru Rares , a sumei  de 20 .000 lei pentru Biserica 
din satul Bogata ,  iar  suma 20.000 lei pentru  reabilitarea monumentului eroilor de la  Biserica  Alba , care va fi 
realizata de primaria Baia . 
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 12, 
voturi contra 0,  abtineri –1  d-l Stefan Vasile .   
 
PUNCTUL 6. Proiect  de hotarare privind  aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului anual al 
bugetului local    rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 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 si anexa acestuia  . 
Proiectul este insotit de raportul   compartimentului de resort prezentat de  doamna  consilier Apostol Alina .  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 -
13, voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
 PUNCTUL 7. Proiect  de hotarare privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap   grav pentru anul 2020 în comuna Baia, județul Suceava - 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, 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 -13, 
voturi contra -0,  abtineri –0.   
 
 PUNCTUL 8. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului  de acţiuni  si lucrari de interes local pentru  
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020- 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 -
13, voturi contra -0,  abtineri –0.    
 
PUNCTUL 9.  Proiect de hotarare privind  aprobarea   modificării organigramei  si a statului de functii 
pentru aparatul de specialitate  al primarului comunei Baia, judeţul Suceava - 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 -13, voturi contra -0,  abtineri –0.   
   
PUNCTUL 10.  Proiect de  hotarare  privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și 
personalului contractual din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Baia, judeţul 
Suceava- 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-13, voturi 
contra -0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 11.  Proiect de  hotarare  privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din Inventarul 
bunurilor care  fac parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava în Inventarul bunurilor care 
fac parte din   domeniul privat al comunei Baia, judeţul Suceava - initiator primarul comunei.La discutarea 
acestui proiect domnul consilier Stefan Vasile paraseste sala de consiliu, pentru a nu participa la dezbateri. 
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 12, voturi 
contra 0,  abtineri –1  d-l Stefan Vasile .   
 
PUNCTUL 12.  Proiect de  hotarare  privind    aprobarea  documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului 
de investiţii ,,Construire Centru medical  in sat Baia, comuna Baia, judeţul Suceava,,  - 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 13, voturi 
contra 0,  abtineri –0 .   
   
PUNCTUL 13.   Proiect de  hotarare  privind  aprobarea achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea 
realizarii  unor   obiective  de investitii  de interes local  - 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 13, 
voturi contra 0,  abtineri –1  d-l Stefan Vasile .   
 
PUNCTUL 14.   Proiect de  hotarare  privind achiziționarea  de servicii juridice de consultanta, asistenta și   



reprezentare   - 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 13, 
voturi contra 0,  abtineri –1  d-l Stefan Vasile .   
 
PUNCTUL 15.   Proiect de  hotarare  privind achiziționarea unor servicii cultural - artistice  in vederea 
instruiriiAnsamblului  artistic  ,, Razesii” din comuna Baia – 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 13, 
voturi contra 0,  abtineri –0.   

 
PUNCTUL 16. Proiect de hotarare  privind  aprobarea   realizarii  unor lucrari   de  investitii de interes 
local, pe raza   comunei Baia, judeţul Suceava -  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 13, 
voturi contra 0,  abtineri –0 .   
 Presedintele de a sedinta  informeaza consilierii ca au fost discutate si adoptate toate proiectele  de pe ordinea 
de zi; Se trece la Diverse 
 Doamna primar prezinta : 
- cererea depusa de  Bîdan Paul -Emanuel,  domiciliat in satul Baia  ,  prin care solicita atribuirea unei suprafete 
de teren  pentru  construirea unui adapost pentru  cele 350 oi . 
  Consiliul local este de acord ,in unanimitate  ca in  conditii legale , sa fie ajutat, fiind un tanar care  se ocupa de 
administrarea unei stani cu ovive.  

- Adresa Scolii Gimnaziale  Nicolae Stoleru – Baia , care solicita  sprijinul in  vederea incheierii unor  
contracte cu cabinetele medicale  de familie. Doamna primar spune ca    aceste contracte  sunt urmarite in 
principal de Directiile de Sanatate Publica. , 

- Acordul de Reabilitare  incheiat cu  SC SILDUCU SRL –consiliul local este de accord, in unanimitate, cu 
respectarea prevederilor legale.  

Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară  inchise lucrarile sedintei  ordinare a Consiliului Local  al comunei 
Baia, judetul Suceava, din data de   30 ianuarie 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 
 


