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Încheiat cu ocazia desfășurării Ședintei extraordinare, de îndată, a Consiliului Local Baia  

din data 13.10.2022    
 

 
           Şedinta    extraordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.323  din 13.10.2022 emisă de primarul  comunei Baia, doamna dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de 12 consilieri locali, lipsesc domnii consilieri Oniceanu Vasile, Moisii Mihai 
si Păscarita Neculai. Şedința extraordinară, de indata,  de astazi, este legal constituită şi îsi poate  desfăşura lucrările.  
          La sedintă participă de drept, doamna primar al comunei Baia, dr.Maria TOMESCU si domnul Apopei Vasilica 
cu atributii de  secretar general  al comunei pe perioada cat doamna  Cocean Rodica,  se afla in concediu  , 
convocarea sedintei s-a realizat telefonic , dat fiind  intervalul scur de timp , convocarea s-a realizat telefonic. 
Doamna primar, Maria Tomescu salută prezenta domnilor consilieri  
Presedintele de sedintă , domnul Vasile Paduraru   prezinta  consilierilor  locali  ordinea de zi; 

1. Proiect de hotarare privind   aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de  investiție: “Achiziția de mijloace de  
transport public – microbuze nepoluante în cadrul parteneriatului dintre  comunele Baia și Cornu Luncii din județul Suceava”în 
cadrul Componentei C10 – Fondul local, Investiția 1 – Investiții pentru mobilitate urbană verde, subinvestiția I.1.1. – Înnoirea 

parcului de vehicule destinate transportului public, apel de proiecte runda 2 -initiator primarul comunei; 
      In continuare se  consulta consilierii, de catre presedintele de sedință,  daca sunt mai sunt propuneri pentru  
suplimentarea  ordinii de zi. Nefiind propuneri, presedintele de sedinta, domnul Vasile Pădurarau  supune la  vot  
proiectul ordinii de zi, care este aprobat  cu 12 voturi  pentru din  totalul de 12 consilieri prezenti. 
Domnul  presedinte de sedință, Vasile Păduraru    prezinta  punctul unic inscris pe ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotarare privind   aprobarea depunerii spre finanțare a proiectului de  investiție: “Achiziția de mijloace de  
transport public – microbuze nepoluante în cadrul parteneriatului dintre  comunele Baia și Cornu Luncii din județul 
Suceava”în cadrul Componentei C10 – Fondul local, Investiția 1 – Investiții pentru mobilitate urbană verde, 
subinvestiția I.1.1. – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, apel de proiecte runda 2 . 
Se prezinta proiectul de hotărâre  care este insotit  de cele trei anexe si de referatul  de aprobare  ca instrument de 
prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. In continuare se prezinta raportul   compartimentelor  de 
resort,  la proiectul de hotarare. Proiectul este insotit 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 -12, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
DISCUTII:   
   Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   închise lucrările sedinței  ordinare a Consiliului Local  al comunei 
Baia, județul Suceava, din data de  13.10.2022  presedintele de sedință  si primarul comunei  mulțumind celor prezenti 
pentru participare.  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal.  
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