
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
pentru implementarea proiectului ”Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în Comuna 

Baia”  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al  României, COMPONENTA C1/1 – 

MANAGEMENTUL APEI 
 
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. 9935  din 19.10.2022;           
-     Raportul comun al  Compartimentului financiar contabil si al Compartimentului achizitii  publice  din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 9949  din  20.10.2022; 
-      Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 9951   din 20.10.2022               
În baza prevederilor:  
-      Planului Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul UE (28 octombrie 2021); 
-      Ordonanța de urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 

gestionarea  fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și 

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 

pentru elaborarea Planului național de redresare și  reziliență; 

-      Hotararea Guvernului  nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 

financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și 

reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 

privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru 

accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 

reziliență; 

-     art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările  

ulterioare. 

      În temeiul prevederilor art. 129, alin. 1, alin. 4, lit. d,  și ale art. 196 alin. (1), lit. a), din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.1.  Se aprobă depunerea proiectului: „Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în Comuna Baia” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 1  - Managementul apei, 

Investiția 1 - Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori 

echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene. 

Art.2.  Se constată și susține necesitatea, oportunitatea, potentialul economic al investitiei și implementarea 

proiectului „Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în Comuna Baia” prin PLANUL NAȚIONAL 



DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, C1/1 – MANAGEMENTUL APEI inclusiv anexa nr. 1 privind parametrii 

investiţiei propusă a fi realizată prin proiect care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Cheltuielile aferente proiectului „Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în Comuna Baia” 

se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin PNRR, 

Componenta 1 – Managementul apei, Investiția 1, potrivit legii. 

Art.4. Se aprobă cheltuielile legate de proiectul ”Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în 

Comuna Baia” in conformitate cu anexa nr. 2  - Devizul General.  

Art.5. Autoritatea administrației publice locale se angajeaza să suporte  cheltuielile de mentenanta a 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art.6. Consiliul local al Comunei Baia se angajează ca va asigura cofinantarea proiectului si să finanţeze 

toate cheltuielile neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din 

documentațiile tehnico-economice/contractul de lucrări solicitate în etapa de implementare. 

Art.7. Se aprobă indicatorii de proiect, inclusiv documentatia tehnico-economica faza Proiect Tehnic, 

respectiv numărul de locuitori deserviti prin proiectul „Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în 

Comuna Baia”, precum și caracteristicile tehnice ale proiectului, informații cuprinse în Anexa nr. 1, care este 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. Reprezentantul legal al Comunei este, potrivit legii, primarul acestuia. 
 
Art.9. Comuna Baia urmează a fi reprezentata, în calitate de solicitant pentru relatia cu Ministerul Mediului 

Apelor si Padurilor, prin reprezentantul legal – primar Tomescu Maria, în vederea realizării tuturor 

activităților necesare elaborării, depunerii, contractării si implementării Proiectului. 

 

Art.10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Baia, judetul 

Suceava 

 

Art.11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la 
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet. 
  

   Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Vasile PĂDURARU                        Rodica COCEAN 
 

 
 
 
 
 

   BAIA: 20.10.2022 
   NR. 92 
 



ANEXA  NR. 1  

HCL  nr. 92 din 20.10.2022 

privind implementarea proiectului 

“Extindere rețea de apă și canal, din Bugetul local, în Comuna Baia” 

Prin Proiect se propune extindere rețea de distribuție alimentare cu apă și rețea de apă 

uzată, astfel: 

 

Denumire Caracteristici Cantitate 

Rețea de distribuție apă potabilă Lungime 5,44 km 

Branșamente Numar 220 

Populație care beneficiază de o mai bună alimentare cu 

apă 
Numar 

750 

Nivelul de racordare a populației din zonă deservită de 

sistemul de alimentare cu apă în aglomerare 
% 

15,23 

Retea de apă uzată Lungime 

5,455 km  

(6,575 km 

inclusiv 

refulare) 

Racorduri  220 

Populație care beneficiază de o mai bună tratare a apelor 

uzate 
Numar 

750 

Nivelul de racordare a populației din zonă deservită de 

sistemul de alimentare cu apă în aglomerare 

% 15,23 

 

 

Valoarea Proiectului este:  LEI EURO 

Valoarea totală 4.374.840 889.285,50 

Valoarea eligibilă 4.374.840 889.285,50 

Valoarea neeligibilă 0 0 

cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei, valabil la data de 

31.05.2021 

 

 

 
   Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Vasile PĂDURARU                        Rodica COCEAN 
 

 
 






















