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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 16 aprilie 2021    
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.139 din 09.04.2021 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 Baia, dr. Maria TOMESCU, doamna  Rodica 
COCEAN, secretar general  al comunei Baia si d-na Alina APOSTOL , consilier superior – Compartiment financiar 
contabil  Ca invitati participă, preotul  Gusă Ioan - paroh al bisericii  Sf. Paraschiva – Baia ,  preotul Iftimie Viorel- 
paroh  al bisericii Sfantul Gheorghe –Baia care a ajuns  dupa inceperea sedintei  si d-na Miron Elena, directorul 
Scolii Gimnaziale nr. 3. 
         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, 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.  
       Deasemenea secretarul general al comunei aduce la cunostinta domnilor consilieri dispozitiile Codului 
administrativ , art. 225  potrivit cărora: 

(1) Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe  
trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o 
informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii. 
(2) Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului 
judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale.  
       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 ședinta domnul   Petruț HLIHOR , ales  in această calitate  prin HCL nr  
21 din 31.03.2021, preia conducerea sedintei de consiliu local;  
Domnul presedinte de sedinta  Petruț HLIHOR consulta consilierii daca sunt propuneri pentru  suplimentarea  
ordinii de zi. 
Nefiind propuneri ,presedintele de sedinta  prezinta proiectul ordinii de zi:    
1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 31.03.2021  – initiator secretarul 

general al comunei; 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia  aferent anului 

2021 si estimarile pentru anii 2022-2024  - initiator primarul comunei;                                                                                                             



 
3.  Proiect  de hotărâre privind intentia  de  vânzare a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului privat al  

comunei Baia, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor  construcţiilor-  initiator primarul comunei;                                                                                                                   
4.  Proiect de hotarare privind  acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor de dezlipire a unui  imobil înscris 
       în Cartea funciară,  care face  parte din domeniul public al comunei       Baia  -  initiator primarul comunei;    
  5 . Proiect de hotarare  privind  aprobarea cumpărării unui teren în suprafata de 2200 mp  situat în comuna Baia ,  
        judeţul Suceava  -  initiator  primarul comunei  ;      
  6 . Proiect de hotarare  privind  aprobarea numarului si  cuantumului lunar al burselor de care  pot beneficia elevii    
       din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Baia  în anul şcolar  2020 - 2021  -  initiator   
       primarul comunei  ;             
   7. Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  comunei Baia   
       initiator  primarul comunei  ; 
       Domnul consilier local  Ștefan Vasile  anunta ca se va abtine  de la votul   proiectului de hotarare privind 
intentia  de  vânzare a unor suprafeţe de teren  aparţinând domeniului privat al comunei Baia, cu respectarea 
dreptului de preempţiune al proprietarilor  construcţiilor,inscris in ordinea de zi , intrucat  reprezentantul SC HLIHIR 
TRANS. COM SRL, unul dintre preemtori , este  ginerele său, astfel vrea sa evite un  potential conflict de interese.       
      Presedintele de sedință  supune la  vot  proiectul ordinii de zi,  care este aprobat  cu  un numar de  14 voturi  
pentru din 15 consilieri prezenti,se abtine domnul consilier Ștefan Vasile , cu privire la pct.3. 
  
 PUNCTUL 1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al ședinței  ordinare din data de 31.03.2021. 
 Doamna secretar general  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, potrivit opțiunilor exprimate  de catre acestia, putand fi ridicate  si  de la  secretarul   
comunei. 
  Președintele de sedinta,domnul Petruț HLIHOR consulta consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
procesul - verbal incheiat  in sedinta    Consiliului Local; 
 Nefiind obiectiuni se  supune  aprobării  fiind aprobat  in unanimitate de voturi (cu un numar de 15 voturi  pentru  
din  totalul de 15  consilieri prezenti).   
 
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia  
aferent anului 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 ;    
Proiectul de hotarare a fost afisat la sediul institutiei pe site-ul institutiei www.comunabaia.ro, prin procesul verbal de 
afisare nr.2295 din 23.03.2021 , precum şi pe site-ul www.mdrap.ro primind numărul de înregistrare  4062263. 
 Proiectul de buget a fost completat cu sumele primite cu adresele nr.SVG_STZ/406/18.03.2021, 
SVG_STZ/492/31.03.2021 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Suceava prin care s-au repartizat  sume pentru 
bugetul anului 2021 al comunei noastre şi estimările pentru anii 2022-2024 precum şi  Hotărârile consiliului judeţean 
Suceava nr.45 din 30.03.2021 privind aprobarea repartizarii pe UAT din judetul Suceava a Fondului la dispozitia CJ 
Suceava si Hotărârile consiliului judeţean Suceava nr.44/30.03.2021 privind repartizarea pe UAT din judetul Suceava 
a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2022-2024.  
Se prezintă  raportul  privind necesitatea adoptarii  bugetului local de venituri si cheltuilei la nivelul comunei Baia, 
 pentru anul 2021  dar si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare ,  de catre doamna Tomescu Maria, in calitate de ordonator principal de credite si de initator al proiectului 
de hotarare.  
In continuare se prezinta raportul   compartimentului de resort, detaliat la proiectul de hotarare de către d-na Apostol 
Alina. 
        Venituri totale in suma de 13.475.992 lei precum  si estimarile pentru anii 2022 – 2024, pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare;  
        Cheltuieli totale in suma de 17.722.160  lei, si estimarile pentru anii 2022 – 2024 pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare; 
           Excedentul Bugetului local este in suma totala de 4.246.168 lei, care va fi utilizat pentru finanţarea cheltuielilor 
secțiunii de functionare si  secţiunii de dezvoltare.  
  Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
proiectul de buget a fost construit pe doua sectiuni: - sectiunea de functionare  si  sectiunea de dezvoltare. 

http://www.comunabaia.ro/


 Cheltuielile anul 2021 pentru sectiunea de functionare în sumă totală de 7.568.606  lei sunt prezentate pe 
capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, astfel:  
           Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive - suma propusa este de 
2.078.382   lei, care include: cheltuieli de personal in suma de 1.590.000 lei, - bunuri si servicii in suma de 496.963  
lei, suma de 8581 lei  in rosu –plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 
            Capitolul 54.02 - Alte servicii publice generale – in suma totala de 510.000 lei din care 500.000 lei in  fondul 
de rezerva la dispozitia consiliilor locale si judetene si bunuri si servicii in suma totala de 10.000 lei, 
           Capitolul 55.02 – Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi – in suma totala de 49.750  lei din care 
16.800 lei bunuri si servicii si  32.950 lei Dobanzi aferente datoriei publice externe 
           Capitolul 61.02 – Ordine publica si siguranta nationala – in suma totala de 20.000. lei- bunuri si servicii 
           Capitolul 65.02 – Invatamant – suma propusa este de 958.020 lei, care include: - bunuri si servicii in suma de 
633.500 lei (care cuprinde si suma de 20.000 lei alocată pentru decontarea navetei cadrelor didactice), ajutoare 
sociale 165000 lei ( din care tichete sociale pentru gradinita 75.000 lei, finantarea drepturilor copiilor cu cerinte 
speciale integrati in invatamantul de masa – 90.000 lei), burse 159.520 lei ( din care 11.520 lei din bugetul local) 
           Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie – in suma totala de 351.000 lei, din care cheltuieli de personal 
85.000 lei, bunuri si servicii în sumă de 161.000 lei şi susţinerea cultelor în sumă de 105.000 lei, 
           Capitolul 68.02 - Asistenta sociala – in suma totala de 1.089.334  lei, din care cheltuieli de personal in suma 
de 340.000 lei, - bunuri si servicii in suma de 10.000 lei,- ajutoare sociale în numerar în sumă 739.334 lei ( din care 
ajutoare de urgenta 40.000 lei). 
           Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publica - in suma totala de 1.037.120  lei, din care cheltuieli 
de personal in suma de 400.000 lei, cheltuielile pentru bunuri si servicii 553.810 lei, rambursari de credite externe – 
83.310 lei, 
          Capitolul 74.02 – Protectia mediului  in suma totala de 430.000 lei la titlul Bunuri si servicii ,  
          Capitolul 80.02 – Actiuni general economice. in suma totala de 30.000 lei la titlul Bunuri si servicii,  
          Capitolul 84.02 – Drumuri si poduri – in suma totala de 1.000.000 lei cheltuieli pentru bunuri si servicii,  
          Capitolul 87.02 – Alte actiuni economice – in suma totala de 15.000 lei cheltuilie pentru bunuri si servicii 
 Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2021, in suma totala de 10.153.554  lei 
sunt prezentate pe capitole si surse de finantare, conform Listei de investiţii din anexa 2 la proiectul de buget. 
         Astfel la capitolul 51.02 – Autoritati executive se aloca suma totale de 238.000 lei din care 200.000 lei pentru 
reparatii capitale interioare, sistem supraveghere la sediu primariei , suma de 10.000 lei pentru achizitie laptop, 
aparatura electronica,10000 lei achizitie avizier publicitar sediu primariei si   18.000 lei aplicatie informatica 
INFOPAY, 
La capitolul 65.02 – Invatamant se aloca  cu suma totala de 359.784 4 lei din care : 
          -Reabilitare Scoala nr.2 in comuna Baia prin PNDL – 116.812 lei 
          -Reabilitare Scoala nr.1  in comuna Baia prin POR- 105.542 lei 
          -Lucrari la Gradinita nr.3  magazie pentru lemne sistem supraveghere video  -15.000 lei 
          -Gradinita nr.2 Baia amenajari interioare – 10.000 lei 
          -Scoala  nr.3 Baia amenajare exterioara  curte   – 15.000 lei 
          -Racord apa canal   Scoala si Gradinita Bogata– 20.000 lei 
          -Amenajare exterioare  Scoala  nr.3 -30.000 lei    
          - Amenajare interioare  Scoala  nr.3 3 Sali de clasa  -30.000 lei                     
          -Construire gradinita in comuna Baia pe PNDR – 8.330 lei 
         - Achizitie imprimanta multifunctionala Scoala nr 1 Baia   
  La capitolul 67.02 – Cultura, recreere,religie se aloca suma de 635.000 lei din care: 
          -  Amenajare Baza de agrement  in comuna Baia – 10.000 lei 
          -  Achizitie amenajare teren pentru cimitir  Biserica SF Gheorghe – 90.000 lei 
          -  Amenajare interioara Camin Cultural– 60.000 lei 
          -  Amenajare Muzeu de istorie  in Baia –230.000 lei 
           - Construire magazie Biserica Petru Rares  - 20.000 lei 
            - Restaurare Pictura Biserica Petru Rares  - 10.000 lei 
            - Construire Baza sportiva  150.00 lei 
            -  Amenajare locuri de joaca – 50.000 lei 
             - Achizitie sistem supraveghere video Casa taraneasca  - 15.000 lei 



     La capitolul 68,02 Asistenta Sociala se aloca suma de 434.665 lei pentru Construire centru after school in Baia, 
cheltuieli neeligibile prin PNDR 
    Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publice cu suma de 6.127.377 lei  pentru finanţarea 
următoarelor obiective:  
              - Extindere retele electrice si iluminat public in comuna Baia cu suma de 100.000 lei,  
              - Modernizare sistem de iluminat public   -  87.100 lei 
              - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDL  cu suma de 3.562.447lei,  
              - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare prin PNDR  cu suma de 174.680 lei,  
               - Bransamente pentru extindere retele de alimentare cu apa si canalizare Bogata  cu suma de 242.000 lei,  
               - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare pe diverse  strazi, etc   cu suma 450.000 lei, 
               - Extindere retele de alimentare cu apa si canalizare bransamente racorduri  cu suma de 50.000 lei, 
               - Construire centru medical in Baia -  825.000 lei 
               - Centru medical racorduri utilitati – 30.000 lei 
               - Construire  Poarta de intrare dinspre Falticeni – 200.000 lei 
               - Construire  Porti de intrare semnale dinspre Cornu Luncii , la Bogata – 20.000 lei 
               - Strategia de dezvoltare locala  - 41.650 lei 
               - Achizitionare hidranti – 10.000 lei 
               - Infiintare retea de gaze naturale in comuna Baia -150.000 lei 
               -  Extindere remiza Primarie  -10.000 lei 
               - Achizitionare sistem supraveghere video in Baia sala de sport -80.000 lei 
               - Achizitie teren si cladire in  Strada Stefan cel Mare in Baia – 20.000 lei 

  - Amenajare Piata agroalimentara obor  grupuri sanitare tarabe alei -  22.500 lei                                      
  - Achizitie teren pentru dispensar Bogata – 10.000 lei 

               - Amenajare picnic lunca Bogata – 5.000 lei 
               - Achizitie statii de autobuz – 20.000 lei 
               -  Construire fantani  - 17.000 lei 
          Capitolul 80.02 – Alte actiuni economica   se aloca  suma de 10.000 lei pentru achizitie masina de pompieri 
  Capitolul 84.02 – Transporturi  se aloca  suma de 2.369.508 lei pentru finanţare următoarelor obiective:                      
              - „Modernizare drumuri de interes local  in Baia”- 170.700 lei 
              - „Modernizare drumuri comunale in Baia si regularizare parau  Bogata – 15.000 lei . 
              - Refacerea infrastructurii rutiere afectate de inundataii in Baia prin CNI – 19.700 lei 
              - Modernizare drumuri comunale prin reparatii capitale  si marcaje rutiere, ridicare cote capace, semnalizare 
rutiera etc   – 450.000 lei 
               - Amenajare trotuare spre Biserica Alba  – 100.000 lei 
               - Amenajare trotuare  la Gradinita nr. 3 Baia –65.000 lei 
               - Modernizare drumuri comunale in Baia prin PNDR – 1.384.108 lei 
               - Amenajare centru civic si realizare trotuare pe str. Stefan cel Mare  in Baia  – 400.000 lei 
               - Amenajare alei pietonale la Scoala nr 3 Baia  -   25.000 lei 
Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021, conform 
Anexei nr. 1, cuprinde:  
        Venituri totale in suma de 2.000 lei precum  si estimarile pentru anii 2022 – 2024, pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare;  
             Cheltuieli totale in suma de 51.666  lei, si estimarile pentru anii 2022 – 2024 pe cele doua sectiuni de 
functionare si dezvoltare; 
               Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2021, in suma totala de 49.666   lei 
sunt prezentate la Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare publice  pentru obiectivul de investitii     
Amenajare Piata agroalimentara obor  grupuri sanitare tarabe alei, conform Listei de investiţii din anexa 2 la proiectul 
de buget. 
 În anexa 3 la proiect s-a prevăzut numărul de personal, precum şi fondul de salarii aferent anului 2021  
conform prevederilor art.26 din Legea 273/2006. 
              Proiectul este insotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  



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.  
         Preotul  Gusă Ioan - paroh al bisericii  Sf. Paraschiva – Baia  doreste sa i-a cuvantul cu acceptul 
presedintelui de sedintă   si multumeste pentru faptul ca a fost invitat la sedinta de consiliu local. In ceea ce priveste 
activitatea bisericilor  aminteste ca de la nivelul  structurii de conducere a Arhiepiscopiei  Sucevei,  se cer  diverse 
situatii cu privire la patrimoniul bisericilor . Este vorba in principal de  terenul ce reprezinta  cimitirul  satului Baia si 
care se află in domeniul public al comunei. Crede ca ar fi bine sa se realizeze o comunicare  mai buna  in ceea ce 
priveste utilizarea acestuia de catre toate parohiile.  Personal in parohia  unde slujeste  intotdeauna   respecta 
dorintele familiilor care au evenimente, in special inmormantări.  De asemenea se trag clopotele pentru fiecare 
solicitare facută de enoriasi.       
       Pentru  biserica  Sf. Paraschiva – Baia solicita  ajutor financiar  si in acest an pentru investitiile care si le-a 
propus impreuna cu enoriasii si anume  construirea unei clopotnite, o casa de praznuire si o terasa deschisa 
alaturată. Devizul  lucrarilor se ridica la aproximativ  129.000 lei.   În final multumeste doamnei primar si Consiliului 
local pentru tot sprijinul acordat  prin propunerea de alocare de sume    pentru realizarea investitiilor necesare 
parohiei unde slujeste.    
     Doamna primar  intervine si spune ca,   toata activitatea sa are la baza crearea de conditii si  de servicii pentru 
toti cetatenii comunei, insa nu poate accepta ca  oamenii sa se adreseze ei si sa se planga de faptul ca nu  toti 
cetatenii pot beneficia de  serviciul de a li se trage clopotele in caz de deces al unor membrii de familie s au ca li se 
iau bani  atunci cand vor sa faca praznic in  casa de praznuire  de la Biserica Alba,  locatie care este facuta pentru 
toti locuitorii comunei.  Aceste restrictii nu pot fi impuse de nimeni, nici macar de slujitorii bisericilor. Mai mult decat  
atat de cand este primar a achizitionat cu acordul Consiliului local  doua suprafete de teren pentru extinderea 
cimitirului, iar dupa aprobarea bugetului se vor demara  procedurile si pentru achizitionarea celei de a treia  suprafată 
de 2200 mp  pentru acelasi scop.  
    Domnul presedinte de sedinta Petruț Hlihor  spune ca sunt semnalate situatii destul de dese in care  parintele 
de la biserica Alba  unde se afla si cimitirul satului nu da voie sa traga clopotele , acolo unde  nu vrea el. Ori se stie 
destul de clar ca cimitirul  este al satului de sute de ani si asa va ramâne. 
    Domnul Biserica Mihai, viceprimarul comunei  spune ca se va  modifica suprafata arondata unui loc de veci, de 
2,5m x 2,5m , in asa fel incat sa se asigure accesul tuturor la acest cimitir.  
     Preotul Iftimie Viorel - paroh  al bisericii Sfântul Gheorghe – Baia doreste sa i-a cuvantul cu acceptul 
presedintelui de sedintă   si multumeste pentru faptul ca a fost invitat la sedinta de consiliu local. Pentru parohia pe 
care o reprezinta  spune ca ar fi necesar  sa se puna la punct sistemul de supraveghere  si alarma.  In fiecare luna 
bisericile raporteaza activitatea desfasurata. De foarte multe ori a fost dezamagit de faptul ca cei care vin la bisrica si  
la cimitir   cu diverse ocazii nu pastreaza curatenia.  De asemenea nu poate fi de acord  si crede ca asa este corect 
ca in cimitir sa nu se intre cu masinile. In cee ace priveste organizarea de praznice este de acord ca toti cei care 
doresc sa faca un praznic acolo sa poata sa  beneficieze de spatiu respectiv si de dotarea ce li se pune la dispozitie 
dar , insă dupa asemenea evenimente  curatenia lasa de fiecare data de dorit.   
      Doamna primar spune ca tot efortul depus pentru  ceea ce s-a construit  in jurul acestui monument istoric  a fost 
in sprijinul cetatenilor care nu pot fi respinsi nici refuzati atunci cad vor sa faca praznice in acea locatie sau sa-si 
ingroape  mortii,  sau sa li se traga clopotele la solicitare, care personal crede ca nu este corect sa se tragă  in forma 
electronica, pierzându-se astfel  traditia de sute de ani. 
       In ceea ce priveste alocarea de fonduri pentru   bisericile de pe raza comunei Baia, doamna primar propune , in 
functie de  investitiile propuse de fiecare in parte, alocarea a 50.000 lei pentru  parohia Sf. Paraschiva – Baia, 45.000 
lei  pentru parohia Petru Rares  si  10.000 lei pentru parohia Sfantu Gheorghe, propunere care se aproba in 
unanimitate de voturi.     
Nemaifiind alte discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 
0,  abtineri –0.   
 
PUNCTUL 3. Proiect  de hotarare privind intentia  de  vânzare a unor suprafeţe de teren  aparţinând 
domeniului privat al comunei Baia, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor     construcţiilor   
- initiator primarul comunei;   
            La acest proiect de hotarare domnul  consilier local Ștefan Vasile   paraseste sala de sedinta, declarând ca 
se abtine.                                                                                                              



Se prezinta  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare  de 
catre initiator .  In continuare se prezinta raportul comun al   compartimentelor  de resort,  la proiectul de hotarare dar 
si Rapoartele de evaluare  pentru fiecare din cele cinci suprafete de teren. Proiectul este insotit de avizele  cu 
caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
 Presedintele de sedinta roaga sa se faca propuneri pentru Comisia de negociere. 
 Domnul Biserica Mihai propune ca din Comisia de negociere sa faca parte domnul Natu Ioan,  Gogu Mihail -Cornel 
si domnul Hlihor Petruț. Nemaifiind alte propuneri  prsedintele de sedintă  supune la vot propunerile facute , 
individual, care sunt adoptate  cu unanimitate de voturi.  Se face precizarea ca  aceasta comisie va fi desemnata  si 
aprobata si  pentru proiectul de hotărare privind  aprobarea cumpărării unui teren în suprafata de  2200 mp  situat în 
comuna Baia , judeţul Suceava Nemaifiind alte discutii se  supune la vot proiectul de hotarare  care este   adoptat:  
voturi pentru -14, voturi contra -0,  abtineri –1.  
PUNCTUL 4. Proiect de hotarare privind  acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor de dezlipire 
 a unui  imobil înscris  în Cartea funciară,  care face  parte din domeniul public al comunei  Baia - 
 initiator primarul comunei;                                                                                                         
Se prezinta  referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare  de 
catre initiator. Proiectul este însotit de planul de situatie anexat  acestuia  care reprezinta  documentatia  de 
dezmembrare. In continuare se prezinta raportul   compartimentului  de resort,  la proiectul de hotarare Proiectul este 
însotit de avizele  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local.  
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 cumpărării unui teren în suprafata de  2200 mp  situat în 
comuna Baia , judeţul Suceava  -  initiator primarul comunei,  
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare ,de 
catre initiator  insotit de documenttia  acestuia.  In continuare se prezintă 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.  
Presedintele de sedință arata ca asa cum a fost aprobat mai sus  din cadrul comisiei de negociere va face parte 
domnul Natu Ioan,  Gogu Mihail -Cornel si domnul Hlihor Petruț. 
 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  aprobarea numarului si  cuantumului lunar al   burselor de care  
pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Baia   în anul şcolar  2020 - 
2021– initiat de primarul comunei; 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare,  de 
catre initiator, In continuare se prezinta raportul    compartimentului de specialitate   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 7.  Proiect de hotarare privind  modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Baia  -  initiator  primarul   comunei  ; 
Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, de 
catre initiator.  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. 
La final doamna primar anunta ca in perioda  04-08 mai 2021 se afla in concediu de odihna , atributile fiind preluate 
de catre domnul Biserica Mihai, viceprimarul comunei. 
      Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   inchise lucrarile sedintei  ordinare a Consiliului Local  al comunei 
Baia, judetul Suceava, din data de  16.04.2021  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   
               Petruț HLIHOR                                                                           jr. Rodica COCEAN 


