
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE  
privind implementarea proiectului  

„AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” 
           

Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava, luând act de : 
-    referat  de aprobare prezentat  de către d-na  Tomescu Maria , primar al comunei Baia, judeţul Suceava, 
înregistrat  cu nr.8314 din 22.10.2021, prin care propune aprobarea implementarii proiectului „AMENAJARE 
DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA”, 
-      raportul comun al   Compartimentului financiar contabil  și al Compartimentului urbanism și amenajare 
teritoriu din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.8356 din 25.10.2021 , prin care prin 
care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității;  
-      avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 8474 din 28.10.2021; 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-     art.286 alin.(1) si (4) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările si completările ulterioare; 
-     Legea 24/20002 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată si completată.  
-    Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, SUB-MĂSURII 4.3 –„Investiţii pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”- componenta Infrastructura de acces agricolă; 
-    Ghidul Solicitantului pentru accesarea SUB-MĂSURII 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” - componenta Infrastructura de acces agricola; 
      În temeiul prevederilor art 129 alin. (2) lit. c) si alin. (14), art.139 alin. (1),art. 196 alin. (1) lit a) din OUG 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:    
Art. 1.(1) Se aprobă implementarea proiectului „AMENAJARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ ÎN 

COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul.  

   (2) Consiliul Local al comunei Baia constată și susține necesitatea, oportunitatea si potențialul 

economic al investiției conform Proiectului, acesta urmând a fi depus pentru finanțare prin PNDR. 

Art. 2.(1) Cheltuielile, inclusiv lucrările, aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, potrivit legii. 

    (2) Cheltuielile neeligibile aferente Proiectului din bugetul local vor fi efectuate doar din surse proprii 

si/sau atrase. 

Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure funcțționarea la parametrii proiectați și 

întreținerea investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 

Art. 4. Se certifică faptul că suprafața terenurilor agricole deservită de proiect este de 655,83 ha. 

Art. 5. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prezentați din documentația tehnică ai proiectului „AMENAJARE  

DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLĂ IN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, conform Anexa 1. 

Art. 6. Proiectul deservește pe raza comunei Baia un număr total de 11 agenți economici din care 10  

agenți economici cu profil agricol si un număr de 1 agent economic cu profil non-agricol, după cum urmează: 

 



Nr. 

crt. 
Denumire agent economic 

Tip agent economic 

(Agricol/Non-agricol) 

    1 MANDACHE V. LILIANA PFA Agricol 

2         LV AGRO PRODEXIM SRL Agricol 

3 LV TERRA PRODEXIM SRL Agricol 

4 BIRGAOANU CONSTANTIN PFA Agricol 

5 MANDACHE P. MARIA PFA Agricol 

6 MANDACHE GHEORGHE PFA Agricol 

7 SPINARE C. IRINA IF Agricol 

8 PASCARITA CRISTIAN PFA  Agricol 

9 SC FERMA CERBARIE MALINI SRL  Agricol 

10 SC DOMENIUL MOLDOVENCEI SRL Agricol 

1 SC WASH AND GO SRL Non - agricol 

 
Art.  7. Comuna Baia va asigura accesul public (fără TAXE) la investiția realizată prin Proiect. 

Art. 8. Se desemnează reprezentant legal al proiectului doamna  TOMESCU MARIA, având funcția de 

primar al Comunei Baia, județul Suceava. 

Art. 9. Comuna Baia se obligă să asigure orice eventuală cofinanțare sau cheltuiala neeligibilă ce îi revine, 

rezultată din implementarea Proiectului, pe toata durata si conform obligațiilor prevăzute în Contractul de 

finanțare ce se va încheia în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală. 

Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei Baia, județul 

Suceava. 

Art. 11. Secretarul general al comunei Baia, județul Suceava, va face publică prezenta hotărâre, o va 

comunica celor interesați și  Instituției Prefectului – Județul Suceava, pentru verificarea legalității. 

 

Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

      Mihail -Cornel GOGU        Rodica COCEAN 
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Anexa 1 HCL  NR.97/28.10.2021 

 

Indicatorii tehnico-economici prezentati din documentatia tehnica al proiectului „AMENAJARE 

DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COMUNA BAIA, JUDETUL SUCEAVA” sunt: 

a) lungime drum (numărul total de kilometri prevazuti in proiect): 8,292 km; 

b) valoarea totala a investitiei: 5.514.905,69 lei la care se adauga TVA; 

  

 

       Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

       Mihail -Cornel GOGU        Rodica COCEAN 
 
 

                                   
 
 
 


