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Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei Ordinare publice de lucru a Consiliului Local Baia  

din data de 31 iulie 2020 
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
( sala caminului cultural) fiind convocată  prin Dispozitia nr.200  din  24.07.2020 emisă de primarul  comunei Baia, 
doamna  dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  14 consilieri.  Şedința  ordinară  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 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  din dispozitia de 
convocare şi din  materialele comunicate, prin mijloace electronice ,  consilierii au luat cunostinţă  de proiectul 
ordinii de zi. 
         In continuare  prezintă domnilor consilieri, obligatia acestora de a aduce la cunostința 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.   
Doamnul  viceprimar, Biserică Mihai salută prezenta domnilor consilieri si spune ca sedința este organizată, cu 
respectarea prevederilor  privind masurile de siguranta luate in contextual pandemiei  generate de virusul Covid -
19, respectandu –se regulile de igienă , purtarea măstilor si distanța între persoane.   
          In continuare, presedintele de sedinta domnul   Oniceanu  Vasile  , ales  in această calitate  prin HCL 
nr 45 din 18.05.2020  preia conucerea sedintei de consiliu local; 
 Se prezinta  consilierilor  locali proiectul  ordinii de zi; 

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de  30.06.2020  – initiator  
secretarul general al comunei 

1. Proiect  de hotarare  nr. 4364 din 10.07.2020 privind  aprobarea  atribuirii de denumire unor unități de 
invățământ   de pe raza administrativ  teritorială a comunei Baia, Județul Suceava-   initiator primarul comunei;                                                                                                         

2. Proiect de hotarare nr.4637 din 23.07.2020 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor  
in domeniul situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA, initiator primarul comunei;                                                                                                         
DIVERSE . 
Se  consulta consilierii daca sunt propuneri pentru  suplimentarea  ordinea de zi. 
 Nefiind propuneri presedintele de sedinta   supune la  vot  proiectul ordinii de zi, 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 30.06.2020 ; 
Doamna   Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesul- verbal incheiat in sedința   Consiliului Local a 
fost pus la dispozitia  lor spre consultare  fiind  adus la cunostinta  acestora in timp util, odata cu materialele de 
sedinta, prin mijloacele electronice,  potrivit opțiunilor exprimate  de catre acestia.. 
Presedintele de sedinta, consulta consilierii daca sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  procesului - verbal 
incheiat  in sedinta    Consiliului Local; In completare  doamna secretar spune ca in cuprinsul procesului verbal din 
data de 30.06.2020 a omis sa insereze si prezentarea de catre doamna primar a  adresei prin care aduce la 
cunostinta faptul ca va  efectua cocediu de odihnă  in perioada 10.07.2020 -23.07.2020, perioada in care 
atributiile primarului vor fi exercitate de catre viceprimarul comunei, d-l Biserică Mihai,  iar  acest aspect va fi  
cuprins in continutul procesului verbal  de la sedinta actuală. 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului,  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   aprobarea  atribuirii de denumire unor unități de invățământ   de pe 
raza administrativ  teritorială a comunei Baia, Județul Suceava -  initiator primarul comunei; 
Se prezintă 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 
însotit de  Avizul cu nr. 1 al Comisiei speciale pentru atribuirea de denumiri a Judetului Suceava si de avizele  cu 
caracter consultativ ale comisiilor  de specialitate a Consiliului Local, secretarii comisiilor, aduc la cunostinta faptul  
că  avizele  pentru toate proiectele de hotarare  înscrise pe ordinea de zi  au  fost emise cu  respectarea 
cvorumului prevazut de lege si au fost imputerniciti  ca avizele sa fie semnate de presedinte si secretar.  Nefiind 
alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat : voturi pentru -14, voturi contra -0,  
abtineri –0.   
 
PUNCTUL 3. Proiect de hotarareprivind  aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 
situațiilor de urgenta, la nivelul comunei  BAIA - initiator  primarul comunei; 
Se prezinta si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare 
și   anexa acestuia.  In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare.  
Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate a Consiliului Local,.     
Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat  voturi pentru -14, voturi contra -
0,  abtineri –0.   
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   inchise lucrarile sedintei  ordinare a Consiliului Local  al 
comunei Baia, judetul Suceava, din data de   31.07.2020,  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   
                Vasile ONICEANU                                                                         jr. Cocean Rodica 
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           Subsemnata Cocean Rodica, în baza prevederilor art. 138 alin.(17) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  astăzi data de mai sus,am procedat 

la afişarea  procesului verbal al sedintei   Ordinare  a Consiliului local  Baia din 

data de 30.06.2020 la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţă publică a 

acestuia. 

           Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                                               Secretar  general al comunei, 

                                                   Cocean Rodica   
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