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Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei Extraordinare publice de lucru a Consiliului Local Baia  
din data de 27 octombrie 2020 

 
           Şedinta    extraordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei 
Baia,  ( sala caminului cultural) fiind convocată  prin Dispozitia nr. 282  din  23.10.2020 emisă de primarul  comunei 
Baia, doamna  dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  15 consilieri locali (13 consilieri validati in cadrul sedIntei de constituire  
si doi supleanti ).  Şedința  extrordinară  de astazi, este legal constituită  si a fost convocată  ca urmare a Ordinului  
nr. 688 din 21.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei 
Baia, emis de prefectul judeţului Suceava  
       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 general   al comunei, înainte de a se  supune spre aprobare ordinea de 
zi, prezinta scopul convocării  şedintei   arătând că din dispozitia de convocare şi din  materialele comunicate  
consilierii au luat cunostinţă  de proiectul ordinii de zi. 
         In continuare  prezintă domnilor consilieri, care au fost validati,  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.  
 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.   
Presedintele de  vârsta  , domnul   Neculai Hlihor  desemnat   in această calitate  in cadrul sedintei de 

constituire  preia conducerea sedintei de consiliu local si   prezinta  proiectul ordinii de zi  si  roagă pe doamna 

secretar general al unităţii administrativ – teritoriale  să prezinte Ordinul prefectului județului Suceava  nr. 688 din 

21.10.2020  apoi supune votului proiectul ordinei de zi: 

I. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanti , ale căror mandate au fost validate de instanță. 

II. Alegerea președintelui de ședință; 

III. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baia, pe principalele domenii de activitate.; 

IV. Proiect de hotărâre nr. 7207 din 23.10.2020  privind alegerea viceprimarului comunei Baia, județul Suceava - 
initiator primarul comunei,  

V. Proiect de hotărâre nr. 7208 din 23.10.2020 privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru 
trim.IV -2020- initiator primarul comunei; 

VI. Proiect de hotărâre nr. 7209 din 23.10.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a 
cheltuielilor aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfașurării activității 

didactice on-line in comuna Baia, județul Suceava” - inițiator primarul comunei; 



Se supune la vot proiectul ordinii de zi care ste aprobat  de 13 consilieri prezenti si validati. 

 

Se trece la  PUNCTUL I.  Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanti , ale căror mandate au 
fost validate de instanță. Se prezinta  de catre secretarul general al UAT  incheierea Judecatoriei 

Preşedintele de vârstă invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost validate, să depună,  
potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, următorul jurământ în limba română: 

 ”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 ... Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”. Jurământul se depune după 

următoarea procedură: 

      In ordine alfabetică consilierii locali   vor depune jurământul, pe rând, în faţa unei mese special amenajate, pe 

care se află un exemplar din Constituţia României şi Biblia.  Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât 

şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi va da citire jurământului, după care va semna jurământul de credinţă, care va fi 

imprimat pe un formular special . Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul sedintei , iar al doilea se 

înmânează consilierului local ales. 

 
PUNCTUL II   Alegerea președintelui de ședință; 

Se prezinta de catre secretarul general al comunei , doamna Cocean Rodica, art. 123 din OUG nr. 57/2019  privind 
Codul administrativ.  

Presedintele de vârstă  roagă  să se faca propuneri: 

Domnul consilier Ștefan Vasile propune ca presedinte de sedință pe domnul Natu Ioan. 

 Nemaifiind  altă propunere  se supune la vot , si se aprobă in unanimitate ca domnul Natu Ioan  sa  fie presedinte 
de sedinta si sa preia conducerea lucrarilor. Se emite astfel Hotararea cu nr. 85/27.10.2020, act administrativ cu 
caracter constatator. 

 

PUNCTUL III  Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Baia, pe principalele domenii de 
activitate.;  Secretarul general prezinta prevederile art. 124 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  

Domnul presedinte de sedinta prezinta  configuratia politică:  PSD- 12 mandate , PNL- 1 mandat  si    PRO  

ROMANIA - 1 mandat , Consiliul local se organizeaza pe 3 comisii de specialitate si roaga sa se faca propuneri: 

 

 Pentru Comisia  pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanțe, administrarea  

domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism  – 
formata din  5 membri: 
 Domnul consilier   Oniceanu Vasile  propune ca din aceasta comisie sa faca parte următorii consilieri: 
Sandru Romică,  Biserică  Mihai , Hlihor Petruț ,Tărăbuță Cornel –Geani, Gogu Mihaela – Petronela 
Nemaifiind  alte propuneri , presedintele de sedință supune la vot propunerea facută care se aprobă cu unanimitate 
de voturi. 
 
Pentru  Comisia  pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii 
publice, a drepturilor cetățenilor – formata din  5 membri: 
Domnul consilier   Șandru Romică propune ca din aceasta comisie sa faca parte următorii consilieri: 



Natu Ioan ,Ciobanu Gigel ,Hlihor Neculai , Păduraru Vasile ,Păscărița Neculai . 

Nemaifiind  alte propuneri, presedintele de sedință, supune la vot propunerea facută care se aprobă cu unanimitate 

de voturi. 

 
Pentru Comisia  pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială activități social – 
culturale, culte și protecție  copii – formata din 5 membri : 
Domnul consilier   Biserică Mihai propune ca din aceasta comisie sa faca parte următorii consilieri: 
Gogu Mihail –Cornel , Amariei Tudorița  , Oniceanu Vasile , Ștefan Vasile , Moisii Mihai . 
Nemaifiind  alte propuneri , presedintele de sedință, supune la vot propunerea facută care se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
Se emite astfel Hotărârea cu nr. 86/27.10.2020, act administrativ cu caracter constatator. 
 
 Domnul presedinte  de sedinta dl. Natu Ioan  propune o pauză , in care comisiile de specialitate  , asa cum au 
fost ele aprobate in componenta lor prin HCL nr. 86, sa se organizeze fiecare in interiorul lor ,  prin alegerea 
președintelui  si a secretarului de comisie , prin intocmirea unui proces verbal , iar ulterior să procedeze la 
dezbaterea  punctelor  IV –VI , inscrise pe ordinea de zi , in vederea emiterea avizelor, asa cum au fost informate  
prin dispozitia  de convocare.  Proiectele de hotarare  supuse avizarii comisiilor sunt insotite de referatele de 
specialitate  ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.  
 
 Presedintele de sedinta anunta reluarea lucrarilor sedintei de consiliu, intrucat comisiile de specialitate au 
prezentat procesele verbale   privind  alegerea  presedintilor si a secretarilor de comisii, anuntand ca au emis si 
avizele pentru cele trei proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi  , 
 
PUNCTUL IV - Proiect de hotărâre nr. 7207 din 23.10.2020  privind alegerea viceprimarului comunei Baia, 
județul Suceava - initiator primarul comunei,  

Se prezintă  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare si 
referatul constatator . In continuare se prezinta raportul   secretarului general al comunei ,  la proiectul de hotarare,. 
Proiectul este însotit de  avizul   cu caracter consultativ al comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local,  secretarul  
fiecarei comisiii aducând  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 acestea sa fie semnate de 
presedinte si secretar.   
Presedintele de sedință, roagă  primarul comunei si membrii consiliului local, avand in vedere prevederile legale  
prezentate,  sa faca propuneri pentru  functia de viceprimar al comunei  Baia.  
Domnul   Gogu Mihail – Cornel   propune pentru functia de  viceprimar  pe domnul  Biserică  Mihai 
Domnul Ștefan Vasile propune pentru functia de viceprimar pe domnul  Natu Ioan. 
Nemaifiind  alte propuneri  se i-a o pauza pentru  inscrierea pe buletinele  de vot a celor doua propuneri, votul 
urmând a fi exercitat  intr -o urna speciala,  cu respectarea prevederilor   din Codul admnistrativ, asigurandu-se 
secretul acestuia ,  si va fi   exprimat  prin înscrierea cuvântului  DA in dreptul candidatului dorit  si  NU  în dreptul 

candidatului respins. 

Secretarul general al comunei, doamna Cocean Rodica, pune la dispzitia consilierilor locali buletinele de vot, 
 u inscrierea pe acestea a celor doua optiuni  iar pesedintele de sedinta   nominalizeaza , in ordine alfabetică , 
fiecare consilier ce urmeaza a- si exercita votul.  
     Dupa exercitarea votului, presedintele de sedință , deschide urna si citește cu voce tare , optiunile  exprimate în 
buletinele de vot.  Din totalul de 15 voturi  exprimate - 13 voturi au fost exprimate pentru candidatul  Biserică Mihai – 



PSD,  -  1 vot a fost exprimat pentru candidatul  Natu Ioan,  iar 1 vot a fost nul ca umare a  neexprimării   acestuia 
prin DA’’  sau ,,NU “.   Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru 
-15, voturi contra -0,  abtineri –0.  
Se emite astfel Hotărârea cu nr. 87/27.10.2020, privind alegerea viceprimarului comunei Baia. 
Domnul Biserică Mihai, viceprimarul ales  multumește  doamnei primar si  domnilor consilieri pentru încrederea 
acordată de a ocupa această functie si in acest mandat și ii incredintează că  va depune toate eforturile  pentru ca 
activitatea sa sa fie multumitoare.  
 
PUNCTUL V.  Proiect de  hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trim.IV -2020 
Se prezintă  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoțeste proiectul de hotarare și   
anexele acestuia.  In continuare  se prezintă  raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare de catre 
doamna Apostol Alina, care prezinta detaliat  continutul acestora  Proiectul este însotit de avizele  cu caracter 
consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  
Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  
abtineri –0.  
 

PUNCTUL VI.   Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor 
aferente proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfașurării activității didactice on-

line in comuna Baia, județul Suceava” . 

Se prezintă  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoțeste proiectul de hotarare și   
anexele acestuia.  In continuare  se prezintă  raportul   compartimentului de resort,  la proiectul de hotarare de catre 
doamna Apostol Alina, care prezinta detaliat  continutul acestora  Proiectul este însotit de avizele  cu caracter 
consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  
Nefiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este    adoptat:  voturi pentru -15, voturi contra -0,  
abtineri –0.  
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   inchise lucrarile sedintei  extraordinare a Consiliului Local  al 
comunei Baia, judetul Suceava, din data de   27.10 .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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   P R O C E S     V E R B A L 

 

 
 

           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  Extraordinare  a Consiliului local  Baia din 

data de 27.10.2020 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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