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P R O C E S    V E R B A L 
Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei extraordinare, de îndată, a Consiliului Local Baia  

din data 20.10.2022    
 

 
           Şedinta    extraordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.326  din 19.10.2022 emisă de primarul  comunei Baia, doamna dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de 14 consilieri locali, lipseștec domnul consilier Oniceanu Vasile. 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 doamna Cocean Rodica 
secretar general  al comunei. 
Doamna primar, Maria Tomescu salută prezenta domnilor consilieri  
Presedintele de sedintă , domnul Vasile Paduraru   prezinta  consilierilor  locali  ordinea de zi; 

1. Supunerea spre aprobare a proceselor   verbale ale sedințelor  extraordinare,de indata  din 07.10.2022  
respectiv 13.10.2022    –  initiator   secretarul general al comunei; 
 

2.  Proiect  de hotărâre nr. 9935  din 19.10.2022  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- initiat de primarul  comunei. 

3. Proiect de hotarare nr. 9934 din 19.10.2022 privind majorarea valorii contractului si a valorii ajustarii pretului 
contractului de achizitie publica de  Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, 
documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor și autorizațiilor inclusiv D.T.A.C.), 
asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării investiției și execuție lucrări pentru obiectivul 
"Construire Centru medical, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava” - 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 14 voturi  pentru din  totalul de 14 consilieri prezenti. 
Se trece la  discutarea proiectelor de hotărâre în ordinea prezentată: 
Doamna secretar general  Cocean Rodica, informează  consilierii  ca, procesele  verbale  încheiate in sedințele  
anterioare ale  Consiliului Local a fost puse la dispozitia  lor spre consultare,  fiind  aduse la cunostinta  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, Neculai Păscărița   consultă consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
proceselor - verbale incheiate  in sedintele consiliului local  din  07.10.2022  respectiv 13.10.2022 ; 
       Nefiind obiectiuni se  supun  votului consilierilor si sunt  aprobate  în unanimitate de voturi . 
Secretarii  comisiilor  aduc  la cunostință faptul  că  avizele  pentru toate proiectele de hotărâre  înscrise pe ordinea de 
zi au  fost emise cu  respectarea cvorumului prevazut de lege, in unanimitate si au fost imputerniciti  ca avizele sa fie 
semnate de presedinte si secretar.Totodata fac precizarea ca  in cadrul Comisiei nr.3 a absentat domnul Oniceanu 
Vasile.  
Domnul  presedinte de sedință, Vasile Păduraru    prezinta  punctul 2 inscris pe ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotarare 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-. 
    Se prezinta proiectul de hotărâre  care este insotit  de 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 -14, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
Domnul  presedinte de sedință, Vasile Păduraru    prezinta  punctul 3 inscris pe ordinea de zi, respectiv 
Proiect de hotarare privind majorarea valorii contractului si a valorii ajustarii pretului contractului de achizitie publica de  
Servicii de proiectare (elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, documentații tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor și autorizațiilor inclusiv D.T.A.C.), asistența din partea proiectantului pe parcursul derulării 
investiției și execuție lucrări pentru obiectivul "Construire Centru medical, în sat Baia, comuna Baia, județul Suceava” 
    Se prezinta proiectul de hotărâre  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 -14, 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  20.10.2022  presedintele de sedință  si primarul comunei  mulțumind celor prezenti 
pentru participare.  Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces- verbal.  
 
 
 
           PRESEDINTE  DE SEDINTA 
                Consilier  local                                                                        Secretar general al comunei   
                Vasile Păduraru                                                                              Cocean Rodica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


