
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                                  
HOTĂ R Â R E   

privind aprobarea devizului actualizat (faza PT) la obiectivul de investii 
 ,,Realizare branșamente la retele existente de alimentare cu apa si canalizare pentru sat 

Bogata, comuna Baia, judetul Suceava” 
 

Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -  referatul de aprobare al  doamnei Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de initiator, 
înregistrată  sub nr. 7700  din 13.11.2020 ;  
 -   raportul comun al Compartimentului   achizitii publice si al compartimentului financiar contabil, inregistrat 
sub nr. 7701 din 13.11.2020; 
-   Hotararea Consiliului local Baia nr. 5 din 30.01.2020 privin  aprobarea    bugetului local  de venituri si 
cheltuieli al comunei Baia  aferent anului 2020 si estimarile pentru anii 2021-2022  
-   Hotararea Consiliului local Baia nr. 77/07.09.2020 privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice 
şi a indicatorilor tehnico-economici la  proiect ,, Realizare branșamente la retele existente de alimentare cu 
apa si canalizare pentru sat Bogata , comuna Baia, judetul Suceava”                                    
 -   Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat  sub nr. 7788 din 
18.11.2020; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-  art. 20 alin.(1) lit.i), art.44 alin.(1) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
complet rile ulterioare; 
-    art. 129  alin.(2),lit.,,b” și ,,d”,  din Ordonanţa  de Urgenţă  a Guvernului României nr. 57 privind Codul  
administrativ  cu modificarile ulterioare; 
        În temeiul prevederilor  art.139 alin.(1)  şi art.196 alin. (1) lit. „a ”din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului  nr. 57 privind Codul administrativ  cu modificările ulterioare ; 

 
HOTARĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă devizul actualizat (faza PT) la obiectivul de investii ,, Realizare branșamente la retele 
existente de alimentare cu apa si canalizare pentru sat Bogata , comuna Baia, judetul Suceava”  
conform anexei  care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.            .  

           Art.2. Se aprobă  finanțarea obiectivului de investitie  prevăzut la art.1 din  bugetul local al  comunei Baia, 
judetul Suceava de la cap 70. 

            Art. 3. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achiziții  vor duce 
la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija 
secretarului general al comunei Baia .     

 
.Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

        Ioan NATU        Rodica COCEAN 
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                                                                         H O T Ă R Â R E  

Privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie din partea Fondului de garantare  
FNGCIMM S.A – IFN, aprobarea comisionului de garantare 

 
Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava, luând act de : 

-     referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, prezentat de către  primarul 
comunei d-na Tomescu Maria  înregistrat sub nr. 7707 din 13.11.2020 ; 
-     raportul  de specialitate  al Compartimentului financiar –contabil , patrimoniu, impozite si taxe locale, 
înregistrat sub nr. 7708 din 13.11.2020; 
-     raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia , înregistrat sub nr. 
7789 din 18.11. 2020; 
-     Contractului de finantare nr. C0720EN00011713500087/12.09.2017 al   proiectului „Construire 
gradiniță  în comuna Baia,  județul Suceava”, 
        În temeiul   art.129 , alin.(2),lit.b),alin.(4) lit. d),  art  139  alin.(1)  din   Ordonanta de Urgenta a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R Ă Ş T E: 
Art.1.  Se aprobă  solicitarea de prelungire a Scrisorii de garantie nr. 920/ 31.10.2017 din partea 
FNGCIMM SA IFN, pentru o perioada de 6 luni, pana la data de 12.09.2021  in suma de 1.131.540,92     
lei, reprezentand  100% din valoarea avansului in suma de  1.131.540,92   lei, in vederea implementării 
proiectului „Construire gradiniță  în comuna Baia,  județul Suceava”, în baza Contractului de finantare 
nr.C0720EN00011713500087/12.09.2017 completat si modificat prin Actele adiţionale nr. 1 din 
10.10.2017,  nr. 2 din 29.08.2018,  nr.3 din 05.09.2019, nr. 4 din 24.06.2020 în favoarea Agenției pentru 
Finanțarea Investitiilor Rurale.  
Art. 2.  Se aprobă plata comisionului de garantare aferent prelungirii Scrisorii de garanţie nr. 920 din 
31.10.2017,  catre FNGCIMM SA-IFN. 
Art.  3. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, vor duce la  îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
          (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija 
secretarului general al comunei Baia . 
 
 
      Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

       Ioan NATU                Rodica COCEAN 
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HOTĂRÂRE  

privind desemnarea consilierilor locali care sä facă parte din comisia de evaluare a ofertelor privind 
concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate publica si privată a comunei Baia si vanzare de bunuri 

proprietate privată a comunei Baia  
 
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -  referatul de aprobare al  doamnei Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de initiator, 
înregistrată  sub nr.7692  din 12.11.2020 ;  
 -   raportul comun al Compartimentului   achizitii publice si al compartimentului financiar contabil, 
inregistrat sub nr. 7693 din 12.11.2020; 
-    Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia , inregistrat sub nr. 7790 din 
18.11.2020; 
-    prevederile art. 338 alin. (1) si alin( 2) și ale prevederilor art. 317 alin. (1), alin. (2) si alin. (3) lit. c) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      In conforrnitate cu dispozitiile art. 129 alin. (14) coroborate cu prevederile art. 139 alin.(1) și art. 196 
alin. (1) lit. "a" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. - (1) - Se desemnează domnii consilieri  locali  Natu Ioan,  Șandru Romică , ca membri titulari in  
comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea si inchirierea bunurilor proprietate publica si privată 
a comunei Baia si vânzare de  bunuri proprietate privată a comunei Baia; 
 (2) - Se desemnează domnii consilieri  locali  Hlihor Petruț, Tărăbuță Cornel -Geani   ca membrii supleanți 
în  comisia de evaluare a ofertelor privind concesionarea si închirierea bunurilor proprietate publica si 
privată a comunei Baia si vanzare de  bunuri proprietate privată a comunei Baia . 
(3) – Membrii  supleanti, vor participa la Sedintele comisiei de evaluare numai in situația în care membrul 
titular se  află în imposibilitate de participare datorita unui caz de incompatibilitate, caz fortuit  sau fortei 
majore. 
Art. 2. - La data adoptării prezentei, orice alte hotărâri care au acelasi obiect de reglementare își 
încetează aplicabilitatea. 
Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică   Institutiei  Prefectului -Judetul  Suceava, primarului comunei 
Baia, Compartimentului financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale si compartimentului achizitii 
publice. 

 

      Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

       Ioan NATU                Rodica COCEAN 
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                                                         H O T Ă R Â R E  
privind modificarea HCL nr.76/07.09.2020 privind 

desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Baia in Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ 
preuniversitar de stat din comuna Baia 

 
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -     Referatul de aprobare prezentat de către dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia,  înregistrat sub nr.7635  
din 10.11.2020;  
 -     Raportul Compartimentului  de resort  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Baia, inregistrat 
sub nr. 7636 din 10.11.2020; 
-     Avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Baia,înregistrat sub nr. 7791/ 18.11.2020; 
Analizând  temeiurile  juridice,  respectiv prevederile: 
-     art. 96 alin.2 lit.(b)  din Legea educatiei nationale  nr. 1/2011 cu  modificarile si completarile  ulterioare si ale  
O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi  funcţionare a consiliului de 
administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 
-     art. 129 alin.(2)lit.,,d”,alin.(7) lit. ,,a”,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
      În  conformitate cu prevederile art 139 alin. 1 și art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. I  Hotărârea Consiliului Local  nr.76/07.09.2020 privind desemnarea   reprezentantilor  Consiliului local  Baia in 
Consiliile de administrație ale unitaților de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Baia se modifică  după cum 
urmează: 
Art.1. se modifică și va avea următorul cuprins:     
      "Art.1 . Se aprobă desemnarea reprezentantilor Consiliului local Baia in Consiliile de administratie ale unitatilor 
de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Baia  după cum urmeaza : 

Denumirea  institutiei  de invatamant   Numele și prenumele 
 consilierului  local  

Scoala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru ”- Baia 1.  Gogu Mihail – Cornel     
2.  Hlihor Petruț  

Scoala Gimnazială  Nr. 3 - Baia 
 

1.  Natu Ioan    
2.  Ciobanu Gigel 

Art. II (1) Celelate prevederi cuprinse în Hotărârea Consiliului local Baia  nr.76/07.09.2020 rămân în vigoare. 
(2) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege: primarului 
comunei, prefectului judeţului Suceava. 
(3) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege.  
  
Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

  Ioan NATU        Rodica COCEAN 
 
 
B A I A: 18.11.2020 
Nr.93 


