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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 17 decembrie 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.366  din  11.12.2020 emisă de primarul  comunei Baia, 
doamna  dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  15 consilieri.  Şedința  ordinară  de astazi, este legal constituită şi îsi 
poate  desfăşura lucrările.  
       La sedintă participă  de drept, doamna primar al comunei Ba ia, dr. Maria TOMESCU, doamna  Cocean Rodica, 
secretar general  al comunei Baia si d-na Apostol Alina , consilier superior – Compartiment financiar contabil. 
         Doamna Cocean Rodica, secretar general   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. 86 din 27.10.2020 privind constituirea 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului local al comunei Baia ,  în vederea  emiterii avizelor pentru 
proiectele de hotărâre  supuse dezbaterii.   
Doamna primar, Maria Tomescu salută prezenta domnilor consilieri si spune ca sedința este organizată, cu 
respectarea prevederilor  privind masurile de siguranță 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    Natu Ioan , ales  in această calitate  prin HCL nr .85 din 
27.10.2020 preia conducerea 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 25.11.2020  – initiator secretarul 

general al comunei; 
2. Proiect de hotărâre nr. 8291 din 10.12.2020 privind  alegerea presedintelui de sedință-  initiator primarul comunei;                                                                                                             
3. Proiect de hotărâre nr. 8290 din 10.12.2020 privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și  
cheltuieli aferent  trimestrului  IV al anului 2020  -  initiator primarul comunei;                                                                                                           

4.    Proiect de hotarare   nr. 8393 din 10.12.2020 privind  aprobarea  rectificării    bugetului local  de venituri și 
cheltuieli pentru trimestrul IV  al anului 2020 -  initiator primarul comunei;    
5 .Proiect de hotarare   nr.  8291 din 10.12.2020 privind  aprobarea  rețelei scolare  a unitatilor de  invatamant  de pe 
raza  administrativ teritoriala a comunei  Baia  pentru anul scolar 2021-2022-  initiator primarul comunei  ;    
6.  Proiect de hotărâre nr.8336 din 10.12.2020 privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie  din partea 
CEC BANK SA  în vederea implementării obiectului de investiţii ,,Modernizare drumuri  comunale in comuna Baia, sat 
Baia, judetul Suceava” -  initiator primarul comunei;                                                                                                                        
DIVERSE  
Domnul presedinte de sedinta consulta consilierii daca sunt propuneri pentru  suplimentarea  ordinii de zi. 
Nefiind propuneri ,presedintele de sedinta   supune la  vot  proiectul ordinii de zi,  asa cum a fost prezentat care este 
aprobat  cu 15 voturi  pentru din  totalul de 15  consilieri prezenti. 
 



 
 
Se trece la  discutarea proiectelor de hotarare in ordinea prezentata: 
PUNCTUL 1.   
Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al ședintei  ordinare din data de 25.11.2020 
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; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului de catre presedintele de sedință,  care este aprobat  in unanimitate de 
voturi (cu un numar de 15 voturi  pentru  din  totalul de 15  consilieri prezenti).   
PUNCTUL 2.   
Proiect de hotărâre  privind   alegerea presedintelui de sedință    -  initiator primarul  comunei ,  
Domnul Biserică Mihai  propune ca presedinte de sedință incepand cu luna  ianuarie sa fie  domnul  consilier 
Sandru Romică.  
Se prezintă  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare , 
anexa acestuia si referatul constatator. In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de 
hotarare. Proiectul este însotit de  avizul   cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale 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 propuneri se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat : voturi 
pentru -15, voturi contra -0,  abtineri –0.   
PUNCTUL 3. 
Proiect  de hotarare privind   aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli aferent  
trimestrului  IV al anului 2020   – initiator primarul comunei,    
Se prezinta  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 de catre 
doamna Apostol Alina, care prezinta  continutul acestora  Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale 
comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. Total venituri bugetul local : 17.847.279 lei,Total cheltuieli bugetul 
local  : 12.814.423 lei ,  Excedent bugetul local  30.11.2020  - 5.032.826 lei. 
     Secretarii  comisiilor  aduc  la cunostință faptul  că  avizele  pentru toate proiectele de hotărâre  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 -15, voturi contra -0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL 4.  
Proiect de hotarare privind  aprobarea  rectificării    bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 
IV  al anului 2020 -  initiator primarul comunei  ;                                                                                                          
Se prezinta  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 avizele  
cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
Doamna Alina Apostol rezinta rectificarea detaliat: 

 - In luna decembrie, s-a  decontat suma de 101.109,54  lei,reprezentand cererea de rambursare nr. 1 pentru 
obiectivul ”Reabilitare scoala nr.1  in comuna Baia, judetul Suceava”, finantata prin POR, COD SMIS 122203,  

  Tot in aceasta luna, prin Hotatarea de Guvern nr.1044 din 07.12.2020 s-a alocat din fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului, suma de 144.000 lei, din sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale, 
pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiei lunare ale persoanelor 
cu handicap. 

  De asemenea, s-au incasat cote din impozitul pe venit, mai mari decat prevederile initiale in suma de 187.602, 
si s-au incasat venituri din vanzarea terenurilor din domeniul privat al UAT Baia in suma de 124.915 lei.  

 



Astfel, bugetul  local de venituri si cheltuieli pentru anul  2020, aprobat prin Hotărârea nr.5  din 30.01.2020  se 
va suplimenta si modifica după cum urmează: 

1.La partea de venituri, se  modifica cu suma totala de 557.961   lei : 
-Indicatorul Cote din impozitul pe venit  cod 04.02.01 se suplimenteaza cu suma de  187.602 lei, 
-Indicatorul Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale   cod 11.02.06 se suplimenteaza cu suma 

de  144.000 lei, 
-Indicatorul Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare  cod 37.02.03 se diminueaza cu 

suma de  188.480  lei, 
-Indicatorul Varsaminte in sectiunea de dezvoltare  cod 37.02.04 se suplimenteaza cu suma de  188.480 lei, 
-Indicatorul Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat se suplimenteaza cu suma de 

124.915 lei, 
-Indicatorul „Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne ”  cod 420234 se 

suplimenteaza cu suma de 334 lei, 
  - Indicatorul „Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru derulare proiecte FEN in perioada 2014-
2020  ”cod 42.02.69  se  suplimenteaza cu suma de 13.413 lei 
 -Indicatorul „ Sume primite de la UE -FEDR  in contul anilor precedenti ”cod 480201 se  suplimenteaza cu suma de 
87.697 lei 

       2.Partea de cheltuieli se modifica cu suma totala de 551.961  lei, dupa cum urmeaza: 
-Se majoreaza  cu suma de 28.000 lei subcapitolul 51.02.03, titlul 20 Bunuri si servicii pentru finantarea 

cheltuielilor curente de functionare, 
   -Se suplimenteaza cu suma de 220.005 lei la capitolul 65.02 Invatamant, din care la  titlul Bunuri si servicii   - 

20.000 lei pentru cadouri copii din scoala, la Scoala nr.1 Baia se aloca suma de 1500 lei, la titlui 57 Ajutoare – 
Tichete de gradinita se diminueaza cu suma de 6.700 lei,  la titlul 58  Proiecte cu finantare europeana pentru 
obiectivul Construire  Gradinita in comuna Baia , judetul Suceava se suplimenteaza cu suma de 96.100 lei, la titlul 58 
Proiecte cu finantare europeana – se aloca suma de 109.105 la obiectivul de investitii obiectivul ”Reabilitare scoala 
nr.1  in comuna Baia, judetul Suceava”, finantata prin POR, COD SMIS 122203 

  -  se majoreaza cu suma de  28.453  lei subcapitolul 68.02.05 Asistenta sociala in caz de invaliditate,  titlul 10 
Cheltuieli de personal si cu suma de 47.047 lei la  titlul  57 Ajutoare sociale in numerar pentru plata salariilor si 
indemnizatiilor persoanelor cu handicap aferente lunii noiembrie 2020. 

   -Se diminueaza  cu suma de 18.700 lei la capitolul 68.02.15 Ajutoare sociale,  la titlui 57 Ajutoare sociale in 
numerar ,intrucat nu mai sunt necesare in acest an  

 -Se majoreaza cu suma de 43.856 lei , titlul 20 Bunuri si servicii , de la capitolul 74.02.05.01 Salubritate 
pentru plata facturilor de salubritate restante 

             - Se majoreaza cu suma de 209.300 lei subcapitolul 84,02.03.Drumuri si poduri , la titlui 58 Proiecte cu 
finantare europeana, pentru continuarea lucrarilor la obiectivul de investitii ”  Modernizare drumuri comunale in 
comuna Baia ”, proiect finantat prin FEADR. 
Nefiind discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL 5.  
Proiect de hotarare  privind    aprobarea  rețelei scolare  a unitatilor de   invatamant  de pe raza  administrativ 
teritoriala a comunei  Baia  pentru anul scolar 2021-2022-  initiator primarul comunei, 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, 
insotit de anexa acestuia.  In continuare se prezinta raportul  comun al  compartimentelor  de resort,  la proiectul de 
hotarare  
Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  
Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra 
-0,  abtineri –0. 
PUNCTUL 6.  
Proiect de hotarare  privind    solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie  din partea CEC BANK SA  în 
vederea implementării obiectului de investiţii ,,Modernizare drumuri   comunale in comuna Baia, sat Baia, 
judetul Suceava”-  initiator primarul comunei, 



Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, 
insotit dedocumentatia cadastrala.  In continuare se prezinta raportul  compartimentului  de resort,  la proiectul de 
hotarare  
Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  
Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra 
-0,  abtineri –0. 
DISCUTII – s-a prezentat solicitarea  adresata  de catre Consiliul Judetean Suceava, nr. 25063/26..2020,referitoare 
la  o propunere de cooperare cu comuna Costesti, raionul Raioveni din Republica Moldova, dar si solicitarea  facuta 
de familia Radasanu   care a suferit un incendiu la  adapostul de animale, pentru acordarea unor sume de bani ca si 
ajutor de urgență.  Doamna primar spune ca  se va analiza  daca sunt bani  la buget si acordarea acestui ajutor in 
condiții de legalitate. 
Domnul consilier Gogu Mihail Cornel  apreciaza foarte  mult evenimentele care s-au realizat in  saptămana curenta, 
realizate  in scopul de  aduce mai aproape spiritual sarbatorilor de iarna si de promovare a comunei. De asemenea  
propunerea lui este aceea de a se achizitiona de catre autoritatea locala  a unor sumane care sa poata fi utilizate  la 
acest fel de evenimente. 
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   inchise lucrarile sedintei  extraordinare a Consiliului Local  al 
comunei Baia, judetul Suceava, din data de  17.12.2020,  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   
                 Ioan NATU                                                                         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 

25.11.2020 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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