
                                                                                                       

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE  
privind  acordarea  titlului de ,, Cetațean  de Onoare  al comunei Baia”, judetul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Baia,  judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-      Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei  Baia, doamna dr. Maria Tomescu   înregistrat 
sub nr.6682 din 18.07.2022;           
-   Raportul comun al  Compartimentului  cultural sportiv si promovare turism si Compartimentului juridic 
înregistrat sub nr.6793 din 21.07.2022;  
-    Hotararea Consiliului local Baia nr.102 din 12.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind   
acordarea titlului de ''Cetățean de onoare al  comunei Baia '',  
-  Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,finanţe,administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a 
drepturilor cetățenilor, Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială activități 
social -culturale, culte și protecție  copii din cadrul Consiliului Local Baia, judeţul Suceava, inregistrat sub 
nr. 6949 din 28.07.2022;  
-     prevederile art. 129 alin.(13) din Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul   administrativ,  
    În temeiul art. 129 alin.(1) și art. 139 alin.(1), alin.(6), art.196 alin. (1) lit. a) , art. 197 din Ordonanta  de 
Urgenta  a Guvernului  privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1. Se  acordă domnului, preot  Hrestic Vasile,   titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al comunei Baia’’, 
în semn de pretuire pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive a comunei , înfăptuită 
pe parcursul ultimelor decenii printr-o remarcabilă implicare în viața religioasă și culturală a comunei. 

ART. 2. Se acordă domnului  Mandache Mihai, veteran de război,  titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al 
comunei Baia’’,în semn de prețuire   pentru  contribuția acestuia la apărarea independenței, suveranității, 
și integrității teritoriale.  

ART. 3. Se acordă  domnului,  profesor Natu Ioan titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Baia” , in 
semn de pretuire pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive a comunei, înfăptuită pe 
parcursul ultimelor decenii printr-o remarcabilă implicare în activitatea didactică, socială  și culturală a 
comunei. 

ART. 4. Se  acordă  domnului Petianu Sorin  titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al comunei Baia, pentru 
întreaga  activitate depusă in slujba comunitătii.  

ART. 5. Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al comunei Baia  vor fi înmânate în cadru 
festiv de către  Primarul comunei Baia va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 

Art.6. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achizitii publice 
va 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   

     Păscărița Neculai                        Rodica COCEAN  
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

                                                        PROIECT DE  HOTARARE  
privind  acordarea  titlului de ,, Cetațean  de Onoare  al comunei Baia”, judetul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Baia,  judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-      Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei  Baia, doamna dr. Maria Tomescu   înregistrat 
sub nr.6682 din 18.07.2022;           
-   Raportul comun al  Compartimentului  cultural sportiv si promovare turism si Compartimentului juridic 
înregistrat sub nr.6793 din 21.07.2022;  
-  Hotararea Consiliului local Baia nr.102 din 12.09.2019 privind aprobarea Regulamentului privind   
acordarea titlului de ''Cetățean de onoare al  comunei Baia '',  
-  Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială,buget,finanţe,administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, 
Comisiei  pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a 
drepturilor cetățenilor, Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială activități 
social -culturale, culte și protecție  copii din cadrul Consiliului Local Baia, judeţul Suceava, inregistrat sub 
nr. ……. din;  
-   prevederile art. 129 alin.(13) din Ordonanta de Urgenta  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul   
administrativ,  
    În temeiul art. 129 alin.(1) și art. 139 alin.(1), alin.(6), art.196 alin. (1) lit. a) , art. 197 din Ordonanta  de 
Urgenta  a Guvernului  privind Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

ART. 1. Se  acorda domnului, preot  Hrestic Vasile,   titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al comunei Baia’’, 
in semn de pretuire pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive a comunei , înfăptuită 
pe parcursul ultimelor decenii printr-o remarcabilă implicare în viața religioasă și culturală a comunei. 
 
ART. 2. Se  acorda domnului  Mandache Mihai, veteran de război,  titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al 
comunei Baia’’,in semn de prețuire   pentru  contrubuția acestuia la apărarea independenței, suveranității, 
și integrității teritoriale.  
 
ART. 3. Se conferă  domnului,  profesor Natu Ioan titlul de „Cetăţean de onoare al comunei Baia” , in 
semn de pretuire pentru contribuția semnificativă în promovarea imaginii pozitive a comunei, înfăptuită pe 
parcursul ultimelor decenii printr-o remarcabilă implicare în activitatea didactică, socială  și culturală a 
comunei. 
 
ART. 4. Se  acorda domnului Petianu Sorin  titlul de ,, Cetatean  de Onoare  al comunei Baia, pentru 
întreaga activitate depusă in slujba comunitătii.  
 
ART. 5. Însemnele care atestă calitatea de Cetăţean de onoare al comunei Baia  vor fi înmânate în cadru 
festiv de către  Primarul comunei Baia va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre 
 
 



                                                                                                       

 
 

Art.6. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achizitii publice 
va 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 . 

nr.6682 din 18.07.2022 

 

                                                Initiator, Primar 

                                              dr. Tomescu Maria 

 

                                                                                        Avizat de legalitate  

                                                                                  Secretar general al comunei 

                                                                                                Jr. Cocean Rodica 

 

 

 

 


