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          Încheiat  astăzi 23.04.2020, în cadrul şedinţei ordinare  de Consiliul Local al comunei Baia , judeţul 
Suceava. Ședința ordinară s-a desfășurat prin mijloace electronice – aplicația WhatsApp Massinger, fiind 
prezidată și deschisă de către dl. Consilier Gogu Mihail -Cornel , preşedinte de şedinţă, care dă cuvântul 
d-nei secretar general al comunei Baia ,d-na Cocean Rodica  pentru a face apelul nominal al consilierilor 
şi constată că din numărul total de 14 consilieri locali sunt prezenţi un număr de 14. Se constată că 
şedinţa este legal constituită. În continuare, secretarul informează că şedinţa a fost convocată în baza 
Dispoziţiei nr. 147 din 17 aprilie 2020 a Primarului Comunei Baia , fiind adusă la cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul primăriei si pe site-ul primăriei. La sedinta este prezent si primarul comunei Baia, d-na 
Tomescu Maria, initiator al proiectelor  de hotarari inscrise pe ordinea de zi. 
        Proiectele de hotarare insotite de toate materialele  aferente  si inscrise pe ordinea de zi  au fost 
comunicate consilieilor locali  prin aplicatia WhatsApp,  Messenger. Le-a fost comunicat si buletinul de 
vot in care au fost inserate  toate punctele inscrise pe ordinea de zi, consilierii locali urmand sa –si 
exprime optiunea  prin vot pe aceste buletine (pentru, impotriva, abtineri, nu voteaza (art.228-cod 
administrativ). Consilierii locali  au depus la sediul  Consiliului local , in data de 23.04.2020, buletinele de 
vot cu optiunea exprimata pentru fiecare din punctele inscrise pe ordinea de zi, în intervalul orar, indicat 
in dispozitia de convocare. 
        In urma consultării consilierilor  cu privire la conținutul proceselor  verbale ale ședințelor anterioare 
din data de 24.02.2020 respectiv 06.03.2020,  presedintele de sedinta  constată faptul că aceștia nu au 
făcut observații, fiind  votate  astfel în unanimitate.(14 voturi pentru din 14 consilieri declarati pezenti). 
       În continuare, președintele de ședință prezintă proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi:  
1. Proiect de hotărâre nr. 2486  din 06.04.2020 privind completarea  prevederilor H.C.L. nr. 25 din  

28.06.2013   pentru aprobarea Regulamentului de  organizare si funcţionare al Consiliului Local al 
Comunei Baia , judetul Suceava    -  initiator primarul comunei;   

2. Proiect de hotărâre nr. 2249 din 19.03.2020  privind  actualizarea  devizului general a   obiectivului  
de investiţiii  ,,Construire gradinită  in comuna Baia, judetul Suceava”    - initiator primarul comunei;    

3. Proiect de hotărâre nr.  2248  din 19.03.2020 privind  aprobarea  Acordului de parteneriat   între     
Administraţia   Bazinală de Apă  Siret  si UAT Baia   în cadrul proiectului de investitii ,, Modernizare 
drumuri  in comuna Baia si reprofilare pârâu Bogata în comuna Baia, judeţul Suceava” - initiator primarul 
comunei;           

4.  Proiect de hotarare nr.  2250 din 19.03.2020 privind   neasumarea  responsabilităţii organizării  
si derulării  procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor- cadru  pentru achiziţia  produselor 
aferente Programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor  pentru derularea 
măsurilor educative -  initiator primarul comunei;                                                        

5.  Proiect de hotarare  nr. 2490 din 07.04.2020 privind  aprobarea  contului  de  execuţie al  
bugetului   local de venituri si cheltuieli, aferent trimestrului I al anului 2020- initiator primarul comunei;                                                        
     6.   Proiect de hotarare  nr .2541 din 10.04.2020    privind  validarea masurilor stabilite prin      
 Hotarari  ale Comitetului local  pentru situatii de urgenta  al comunei Baia,  in contextul  pandemiei  
 de  coronavirus Covid - 19 -  initiator primarul comunei ,                                                             



     7.   Proiect de hotarare  nr. 2491  din  07.04.2020  privind   aprobarea documentaţiei tehnico  
 economice pentru realizarea   obiectivului de investiţii ,, Amenajare centru civic sat Baia ,, -   
      iniţiator primarul comunei ,                                                            
      8.  Proiect de hotarare  nr. 2542  din 10.04.2020  privind   aprobarea  intocmirii documentaţiei tehnico 
- economice aferente proiectului de investitii  ,,Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii   inteligente 
a energiei in infrastructura de iluminat public” si achizitionarea  serviciilor  de consultanta  pentru 
depunerea  si implementarea proiectului -  iniţiator  primarul comunei,        
         Dupa   prezentarea proiectelor,  președintele de ședință consultă consilierii dacă mai sunt și alte 
probleme ce ar necesita incluse în proiectul de pe ordinea de zi. Nemaifiind alte propuneri, președintele 
de ședință verifică  buletinele  de vot  depuse la  dosarul sedinței   si   constata ca  ordinea de zi  a fost 
adoptata  cu  unanimitate  de voturi (14 voturi pentru din 14 consilieri declarati pezenti).   
În continuare, președintele de ședință propune discutarea Proiectelor de hotărâre și a celorlalte 
materiale. Presedintii comisiilor de specialitate au depus, de asemenea, la  sediul Consiliului local si 
avizele  comisiilor pentru proiectele de hotarare . In cuprinsul proceselor verbale ale comisiilor  au 
precizat faptul ca  au fost imputerniciti  impreuna cu secretarii de comisii, sa semneze avizele.  
       Nefiind discuții cu privire la Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, nefiind amendamente,  la 
nici un proiect ,se  trece la verificarea  voturilor exprimate si depuse la  dosarul sedinței   si  se constata 
ca  acestea au fost adoptate  cu  unanimitate  de voturi (14 voturi pentru din 14 consilieri declarati 
pezenti).   Nefiind și alte probleme de analizat, cu permisiunea domnilor consilieri, preşedintele de 
şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.  
              Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces- verbal.  
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