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Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei Extraordinare a Consiliului Local Baia din data 14.11.2022  

 
 
           Şedinta    extraordinară , a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei 
Baia,  fiind convocată prin Dispozitia nr.371 din 10.11.2022 emisă de primarul  comunei Baia, Maria Tomescu ,  
          La sedintă sunt prezenti un numar de 15 consilieri locali. Şedința este legal constituită şi îsi poate  
desfăşura lucrările.  
          La sedintă participă  de drept, doamna primar al comunei Baia, Maria TOMESCU, doamna  Rodica 
COCEAN, 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  extraordinare, 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, obligația acestora de a aduce la cunostința Consiliului local si de a 
informa în fiecare sedinţa despre eventualele conflicte de interese si incompatibilitati în 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.  
       De asemenea 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 general al 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 proiectul de hotărâre  supus dezbaterii.  
Doamna Maria TOMESCU  salută prezenta domnilor consilieri si face precizarea ca, urgenta  intrunirii consiliului 
local Baia  in sedinta extraordinară este data de faptul ca proiectele de hotarari  inscrise pe ordinea de zi , nu 
suporta amanarea adoptarii in sedinta ordinară din luna octombrie.  
Se prezintă de catre presedintele de sedintă , domnul Vasile PĂDURARU ,  proiectul ordinii de zi   

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedinței  ordinare, din data de 28.10.2022  – inițiator    
secretarul general al comunei; 

2. Proiect   de hotărâre nr. 10265  din 10.11.2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din  
partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN),aprobarea comisionului de garantare, în vederea implementării 
obiectului de  investiţii ,, Construire Centru After School, in comuna Baia judetul  Suceava”-  initiat de primarul  
comunei. 

3. Proiect de hotarare  nr.10643   din 10.11.2022 privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului  
intravilan   inscris in Carte funciară nr. 38738 .Baia,   cu suprafata de 1688 mp din  ,,arabil”  în ,,drum” -  initiat de 
primarul  comunei. 



4. Proiect  de hotarare nr. 10626  din 10.11.2022  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de   
 intervenții, a  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,MODERNIZARE         
DRUMURI   DE  INTERES LOCAL  ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” aprobat pentru  finanțare prin 
Programul național de   investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile  de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului - initiat de primarul   comunei, 

5. Proiect de hotarare nr. 10627 din 10.11.2022  privind majorarea pretului contractului de achizitie  
 publica de  - Executie  lucrari pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare scoala nr.1 în sat Baia,   comuna Baia, 
judetul Suceava” - initiat de primarul  comunei.       
Se supune la  vot  proiectul ordinii de zi, care este aprobat  cu 15 voturi  pentru din  totalul de 15  consilieri 
participanti. 
Se trece la  discutarea proiectelor de hotărâre în ordinea prezentată: 
Doamna secretar general  Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesul  verbal  încheiat in sedința  
anterioară a  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  și  de 
la  secretarul    general al comunei. 
Domnul  presedinte de sedință, Vasile Păduraru  consultă consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
procesului - verbal incheiat  in sedinta  Consiliului Local din data de 28.10.2022; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului consilierilor,  care este aprobat  în unanimitate de voturi . 
PUNCTUL . 2.Proiect   de hotărâre nr. 10265  din 10.11.2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de 
garantie din partea Fondului de garantare (FNGCIMM SA-IFN),aprobarea comisionului de garantare, în 
vederea implementării obiectului de  investiţii ,, Construire Centru After School, in comuna Baia judetul  
Suceava” 
Se prezinta proiectul de hotărâre si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare. Proiectul de hotarare este insotit de documentatia  aferenta. In continuare se prezintă 
raportul   compartimentului de resort la proiectul de hotarare.  Proiectul este insoțit si de  avizele  favorabile,  cu 
caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
     Secretarii  comisiilor  aduc  la cunostință faptul  că  avizele  pentru proiec tele 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. Totodata fac precizarea ca in cadrul comisiilor de specialitate s-a inregistrat prezenta 
tuturor membrilor, nefiind inregistrate absențe.  
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL . 3. Proiect de hotarare  nr.10643   din 10.11.2022 privind schimbarea categoriei de folosinta a 
terenului  intravilan  inscris in Carte funciară nr. 38738 .Baia,  cu suprafata de 1688 mp din ,,arabil”  în 
,,drum”. 
Se prezinta proiectul de hotărâre si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare. Proiectul de hotarare este insotit de documentatia  cadastrală. In continuare se prezintă 
raportul   compartimentului de resort la proiectul de hotarare.  Proiectul este insoțit si de  avizele  favorabile,  cu 
caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL . 4. Proiect  de hotarare nr. 10626  din 10.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții   ,,MODERNIZARE DRUMURI DE  INTERES LOCAL ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” aprobat pentru   
finanțare prin Programul național de   investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile   
de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului; 

Se prezinta proiectul de hotărâre si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare. Proiectul de hotarare este insotit de documentatia  ce constituie anexe . In continuare se 
prezintă raportul  compartimentelor de resort la proiectul de hotarare.  Proiectul este insoțit si de  avizele  
favorabile,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  



PUNCTUL . 5. Proiect de hotarare nr. 10627 din 10.11.2022  privind majorarea pretului contractului de 
achizitie publica de  - Executie  lucrari pentru obiectivul de investitie: „Reabilitare scoala nr.1 în sat Baia,    
comuna Baia, judetul Suceava”. 
Se prezinta proiectul de hotărâre si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare.. In continuare se prezintă raportul  compartimentelor de resort la proiectul de hotarare.  
Proiectul este insoțit si de  avizele  favorabile,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului 
Local. 
Nemaifiind discuții 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, de indata,  a Consiliului 
Local  al comunei Baia, judetul Suceava, din data de  14.11.2022  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   
               Vasile PĂDURARU                                                                              jr.     Rodica COCEAN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


