
 
R O M A N I A 

J U D E T U L   SUCEAVA 
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA  B A I A 

C O N S I L I U L   L O C A L 
 

P R O C E S    V E R B A L 
Încheiat cu ocazia desfăsurării Ședintei Ordinare publice de lucru a Consiliului Local Baia  

din data 27.05.2022    
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.181 din 20.05.2022 emisă de primarul  comunei Baia, doamna dr. Maria Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de  15 consilieri locali,. Şedința  ordinară  de astazi, este legal constituită şi 
îsi poate  desfăşura lucrările.  
          La sedintă participă  de drept, doamna primar al comunei Ba ia, dr. Maria TOMESCU, doamna  Rodica 
COCEAN, secretar general  al comunei Baia si d-na Apostol Alina, consilier superior in cadrul Compartimentului 
financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale 
         Doamna Cocean Rodica, secretar general   al comunei înainte de a se  supune spre aprobare ordinea de zi, 
prezinta scopul convocării  şedintei  ordinare de astazi 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, obligatia acestora de a aduce la cunostința Consiliului local si de a 
informa in fiecare sedinţa despre eventualele conflicte de interese si incompatibilitati in 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  anuntă faptul că, 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 ,cu modificarile si completarile 
ulterioare  în vederea  emiterii avizelor pentru proiectele de hotărâre  supuse dezbaterii.  
Doamna primar, Maria Tomescu salută prezenta domnilor consilieri  
Presedintele de sedintă , domnul Mircea Anisia   prezinta  consilierilor  locali  ordinea de zi; 

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedinței  extraordinare,de indată,  din data de 06.05 .2022 – 
initiator   secretarul general al comunei; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli aferent  
trimestrului  I  al anului 2022  -  initiator primarul  comunei;                                                                              

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării bugetului local  de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 -     
initiator primarul  comunei;                                                                              

       4.   Proiect de hotarare privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului local de venituri și cheltuieli   aferent  
             anului  2021-  initiator primarul  comunei; 

5 Proiect de hotărâre  privind organizarea  și desfasurarea  evenimentului cultural şi  artistic ,,1 Iunie- Ziua  
Copilului,, -  initiator primarul  comunei;                                                                              

       6.   Proiect de hotarare  privind includerea unor bunuri  imobile la Inventarul domeniului  public al comunei Baia,  
             județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de  proprietate în evidențele  
            de cadastru și carte funciară-  initiator primarul  comunei;                                                                              



             
            
       7.  Proiect de hotarare  privind   includerea unor bunuri  imobile la Inventarul domeniului privat  al comunei Baia,  
             județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter   definitiv a dreptului de   proprietate în evidențele  
            de cadastru și carte funciară- initiator primarul  comunei;                                                                             
        8.  Proiect de hotărare  privind   indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile  în anul fiscal 2023 cu rata  
             inflaţiei in procent de 5,05 %-  initiator primarul  comunei;          
        9.  Proiect de hotarare privind aprobarea   devizului general actualizat  la obiectivul de investii,, Modernizare pod   
             situat pe strada Mlesnița  Constantin”-  initiator primarul comunei;          
      10.  Proiect de hotarare privind aprobarea   devizului actualizat la obiectivul de investii ,,Construire sens giratoriu  
             la intersectia strazilor inv.Gheorghe Onisoru cu General Mlesnita Constantin” din satul Baia,comuna Baia , 
              județul Suceava” - initiator  primarul comunei;          
       11. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru   Obiectivul ,,Extindere retea  
             electrică de iluminat public stradal, în comuna  Baia” - initiator primarul comunei;          
       12. Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului local pentru folosirea gratuită a sălii de sport din sat Baia ,în  
              afara programului scolar, de catre clubul sportiv municipal Brăila in vederea infiintării  unui punct de lucru al  
              sectiei de box, in satul Baia, comuna Baia, judetul  Suceava- initiator primarul  comunei;          
       13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, catre  unitatile 
              de cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava comuna Baia-  initiator primarul  comunei;   
       In continuare se  consulta consilierii, de catre presdintele de sedință,  daca sunt propuneri pentru  suplimentarea  
ordinea de zi. 
Doamna primar, Tomescu Maria solicita suplimentarea ordinii de zi  cu un proiect de hotarare respectiv,   proiect de 
hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si Administratiei prin Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii,, 
Proiect Tip - Construire creșă mică, sat Baia, comuna Baia, județul Suceava” 
Presedintele de sedinta   supune la  vot  proiectul ordinii de zi,  suplimentat , care este aprobat  cu 15 voturi  pentru 
din  totalul de 15  consilieri prezenti. 
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  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, Mircea Anisia   consultă consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
procesului - verbal incheiat  in sedinta  Consiliului Local din data de 06.05.2022; 
       Nefiind obiectiuni se  supune  votului consilierilor,  care este aprobat  în unanimitate de voturi . 
Secretarii  comisiilor  aduc  la cunostință faptul  că  avizele  pentru toate  proiecte le de hotărâre  înscrise pe ordinea 
de zi si suplimentata ulterior,  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 nu s-au inregistrat 
absente în cadrul Comisiilor de specialitate. 
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli 
aferent  trimestrului  I  al anului 2022  - initiator primarul comunei. 
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare . In continuare se 
prezinta detaliat de catre doamna Alina Apostol,  anexele proiectului de hotarare,care  cuprind:  
        Total venituri bugetul local : 4.501.699 lei 
        Total cheltuieli bugetul local  : 2.512.604 lei  
         Excedent bugetul local  31.03.2022  : 1.989.095 lei 
        Cap 51.02 Autoritati executive : 453.418 lei 
        Cheltuieli de personal: 419.766 lei 
        Bunuri si servicii:  55.886 lei 
        Investitii: 595 lei 
        Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent: -22.829 lei 
        Cap 54.02 Alte servicii publice generale   0 lei 
        Bunuri si servicii:  0   lei 



        Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi : 15.315 lei 
        Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor: 0  lei 
        Dobanzi aferente creditelor externe: 15.315 lei 
        Cap. 65.02 Invatamant :913.670 lei 
        Bunuri si servicii: 59.754 lei 
        Asistenta sociala: 15.888 lei 
        Finantare externa nerambursabila: 693.456 lei 
        Alte cheltuieli burse : 102.981 lei 
        Investitii: 41.591 lei 
        Cap. 67.02  Cultura recreere si religie: 29.441 lei 
        Cheltuieli de personal: 16.921 lei 
        Bunuri si servicii: 12.520 lei 
        Sustinerea cultelor: 0 lei 
        Investitii: 0  lei 
        Cap. 68.02 Asistenta sociala :385.894 lei 
        Cheltuieli de personal: 169.826 lei 
        Asistenta sociala: 216.068 lei 
        Finanțări externa nerambursabila: 0 lei 
        Investitii: 0  lei 
        Cap. 70.02  Locuințe, servicii publice :501.971 lei 
        Cheltuieli de personal: 93.906  lei 
         Bunuri si servicii: 87.792 lei 
        Investitii: 321.338  lei 
        Rambursari de credite: 42.073 lei 
        Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent: -43.138 lei 
        Cap. 74.02  Protectia mediului : 153.264  lei 
        Bunuri si servicii:  153.264  lei 
        Cap. 80.02  Actiuni economice :4.483 lei 
        Bunuri si servicii:  4.483 lei 
       Cap. 84.02 Drumuri si poduri : 55.148 lei 
       Bunuri si servicii: 29.104  lei 
       Investitii: 26.044  lei 
       Cap. 87.02 Alte actiuni economice  0 lei 
       Bunuri si servicii: 0  lei 
       Investitii:  0 lei 
Proiectul este insotit de avizul favorabil,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate al Consiliului Local.  
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.   
PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării bugetului local  de venituri și cheltuieli aferent 
anului 2022 - initiator primarul comunei;                 
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare . Se prezinta 
referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare ,de catre initiator 
In continuare se prezintă raportul compartimentului  financiar contabil  de resort si anexele bugetului, detaliate . 

Astfel, bugetul  local de venituri si cheltuieli pentru anul  2022, aprobat prin Hotărârea nr.7 din 28.02.2022   se 
va suplimenta si modifica după cum urmează: 
La partea de venituri, se  suplimenteaza cu suma totala de 180.300  lei : 

-Indicatorul „Impozit si taxa pe clădiri persoane juridice ” cod 07.02.01.02 se suplimentează cu suma de 
70.000  lei, 
-Indicatorul „Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice ” cod 16.02.02.01 se 
suplimentează cu suma de 35.000  lei, 

            -indicatorul ”Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat” cod 39.02.07 se majorează    cu 
75.300 lei, 

 



 
 
Partea de cheltuieli, se modifica dupa cum urmeaza: 
           -Se suplimenteaza cu suma de 3.100  lei la capitolul 51.02 Autoritati executive , titlul 71 Cheltuieli de capital, in 
completare,  pentru achizitia unui laptop pentru primarie.  
           -Se suplimenteaza cu suma de 30.000  lei subcapitolul 67.02 Cultura recreere si religie  titlul 20 Bunuri si 
servicii  necesare organizarii si desfasurarii zilei de 1 Iunie – Ziua copilului in comuna Baia  
           - Se suplimenteaza cu suma de 40.000  lei la subcapitolul 68.02.05.02  Asistenta sociala in caz de invaliditate 
din care suma de 5.000 lei la titlul 71 Cheltuieli de personal si suma de 35.000 lei la titlul 57 Ajutoare sociala  pentru 
plata din venituri proprii a drepturilor asistentilor personali si a indemnisatiilor persoanelor cu handicap aferente lunii 
mai 2022. 
        - Se suplimenteaza cu suma totala  de 42.000  lei  la subcapitolul 70.02.06 Iluminat public, din care suma de 
25.000 lei pentru plata iluminat public  si  suma de 17.000 lei la titlul 71 Cheltuieli de capital pentru obiectivul de 
investitii Extindere retele de iluminat public din comuna Baia 
        - Se suplimenteaza cu suma totala  de 65.200  lei  la subcapitolul 84,02.03.Drumuri si poduri , din care 10.000 lei 
pentru achizitie combustibili si suma de 55.200 lei la titlul 71 Cheltuieli de capital la  obiectivul de investitii in 
”Modernizare pod situat pe strada Mlesnița  Constantin in comuna Baia”. 
      Modificarile efectuate in sectiunea de dezvoltare ale bugetului local completează Lista de investiţii cu sumele 
prevăzute pentru cheltuieli de investiţii,, pentru fiecare obiectiv de investitie in parte . 
Proiectul este insotit de avizul favorabil,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate al Consiliului Local.  
DISCUȚII: 
Domnul consilier Hlihor Petruț face cunoscut faptul ca  sunt solicitari de la Scoala nr. 3 pentru alocarea de bani , de 
exemplu nu au avut bani pentru a achizitiona motorina si a cosi iarba, drept pentru care a pus bani din buzunar. 
Domnul consilier Natu Ioan este de parere ca ar  mai trebui sa se  mai faca alocari de bani la scoli , intrucat din ce 
stie , ca urmare a discutiilor purtate in Consiliu de administratie din care face parte, uneori nu au bani  pentru   
functionare. 
Doamna primar spune ca scolile din comuna au beneficiat de tot sprijinul sau personal si al Consiliului local  insa, nu 
reusesc in totalitate sa se autogospodareasca, fapt pentru care ea personal este foarte suparată. 
 Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -13, voturi contra - 0,  
abtineri –2(domnii consilieri Hlihor Petruț și Natu Ioan).   
PUNCTUL 4. Proiect de hotarare privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului local de venituri și 
cheltuieli   aferent anului  2021-  initiator primarul  comunei; 
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare . Se prezinta 
referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare,de catre initiator 
In continuare se prezintă raportul compartimentului  financiar contabil  de resort si anexele bugetului, detaliate de 
catre doamna Alina Apostol . 
Executia la  la data de 31.12.2021 , se prezinta astfel: 
Total venituri bugetul local : 16.164.967 lei 
Total cheltuieli bugetul local  : 17.874.674 lei  
 Deficit bugetul local  31.12.2021  : 1.709.707 lei 
 Excedent ani precedenti                +  4.246.169 lei 
 Excedent 31.12.2021                     +     2.536.462 lei 
 Cap 51.02 Autoritati executive : 2.082.376 lei 

- Cheltuieli de personal: 1.557.800 lei 
- Bunuri si servicii:  307.506 lei 
- Investitii: 225.651 lei 
- Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent: -8.581 lei 

Cap 54.02 Alte servicii publice generale   0 lei 
- Bunuri si servicii:  0   lei 

Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi : 43.238 lei 
- Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor: 10.300  lei 
- Dobanzi aferente creditelor externe: 32.938 lei 

Cap. 65.02 Invatamant :2.789.921 lei 



- Bunuri si servicii: 473.282 lei 
- Asistenta sociala: 136.889 lei 
- Finantare externa nerambursabila: 1.761.813 lei 
- Alte cheltuieli burse : 159.520 lei 
- Investitii: 258.417 lei 

Cap. 67.02  Cultura recreere si religie: 1.007.025 lei 
- Cheltuieli de personal: 67.281 lei 
- Bunuri si servicii: 114.961 lei 
- Sustinerea cultelor: 84.000 lei 
- Investitii: 740.783  lei 

Cap. 68.02 Asistenta sociala :2.326.937 lei 
- Cheltuieli de personal: 489.231 lei 
- Asistenta sociala: 1.197.544 lei 
- Finanțări externa nerambursabila: 628.262 lei 
- Investitii: 11.900  lei 

Cap. 70.02  Locuințe, servicii publice :6.371.234 lei 
- Cheltuieli de personal: 383.262  lei 
- Bunuri si servicii: 449.204 lei 
- Investitii: 5.281.962  lei 
- Rambursari de credite: 83.305 lei 
- Finantare externa nerambursabila: 173.501 lei 

Cap. 74.02  Protectia mediului : 538.514  lei 
- Bunuri si servicii: 538.514   lei 

Cap. 80.02  Actiuni economice :4.918 lei 
- Bunuri si servicii:             4.918 lei 

Cap. 84.02 Drumuri si poduri : 2.695.511 lei 
- Bunuri si servicii: 426.178  lei 
- Finantare externa neramburasabila: 1.384.011 lei 
- Investitii: 906.102  lei 
- Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent: -20.780 lei 

Cap. 87.02 Alte actiuni economice  15.000 lei 
- Bunuri si servicii: 15.000  lei 
- Investitii:  0 lei 

Venituri activitati finantate integral din venituri proprii  -2.780  lei 
Cheltuieli activitati finantate integral din venituri proprii  -5.000 lei 
Deficit bugetul 10                     -                                   -    2220 lei 
Excedent ani precedenti                                               +  49.685 lei 
 Excedent 31.12.2021                                                   +  47.465 lei 
Pondere cheltuieli 2021   din totalul de 17.874.674 lei 
         -Cheltuieli de personal  -  2.497.574 lei   -14% 
         -Bunuri si servicii: 2.339.863 lei   -14% 
         -Dobanzi 32.938 lei   
         -Asistenta sociala – 1.334.433 lei    7% 

- Finantare externa neramburasabila: 3.947.587 lei  - 22   %                     
- Burse  159.520 lei               
- Sustinerea cultelor    84.000 lei    
- Investitii: 7.424.815  lei                  42% 
- Rambursari de credite -    83.305 lei 
- Plati efectuate in anul precedent recuperate in anul curent: -29.361 lei    

 Proiectul este insotit de avizul favorabil,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate al Consiliului Local.  
 Nefiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.   

 



 
 
PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre  privind organizarea  și desfasurarea  evenimentului cultural şi  artistic ,,1 
Iunie- Ziua Copilului,, -  initiator primarul  comunei;   
Se prezintă proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia  si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
 PUNCTUL 6. Proiect de hotarare  privind includerea unor bunuri  imobile la Inventarul domeniului  public al 
comunei Baia,  județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de  proprietate 
în evidențele de cadastru și carte funciară-  initiator primarul  comunei;                                                                             
Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia  si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL 7. Proiect de hotarare  privind includerea unor bunuri  imobile la Inventarul domeniului  privat al 
comunei Baia,  județul Suceava, în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de  proprietate 
în evidențele de cadastru și carte funciară-  initiator primarul  comunei;                                                                             
Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia  si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
 PUNCTUL 8. Proiect de hotărare  privind   indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile  în anul fiscal 2023 
cu rata inflaţiei in procent de 5,05 %-  -  initiator primarul  comunei;                                                                               
Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia  si referatul  de 
aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. In continuare se prezinta 
raportul   compartimentului 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL 9. Proiect de hotarare privind aprobarea   devizului general actualizat  la obiectivul de investii,, 
Modernizare pod  situat pe strada Mlesnița  Constantin”-  initiator primarul comunei -  initiator primarul  
comunei;                                                                               
Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia  si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
 PUNCTUL 10. Proiect de hotarare privind aprobarea   devizului actualizat la obiectivul de investii ,,Construire 
sens giratoriu la intersectia strazilor inv.Gheorghe Onisoru cu General Mlesnita Constantin” din satul 
Baia,comuna Baia , județul Suceava” - initiator  primarul comunei;          
Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.                                                            
  PUNCTUL 11. Proiect de hotarare privind  aprobarea indicatorilor tehnico –economici pentru   Obiectivul 
,,Extindere retea  electrică de iluminat public stradal, în comuna  Baia” - initiator primarul comunei;         
 Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
  PUNCTUL 12. Proiect de hotărâre  privind  acordul Consiliului local pentru folosirea gratuită a sălii de sport 
din sat Baia ,în  afara programului scolar, de catre clubul sportiv municipal Brăila in vederea infiintării  unui 
punct de lucru al sectiei de box, in satul Baia, comuna Baia, judetul  Suceava- initiator primarul  comunei;         
- initiator primarul comunei;                      
 Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia si 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
 PUNCTUL 13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu de sprijin financiar, 
catre  unitatile de cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava comuna Baia-  initiator primarul  comunei;  - 
initiator primarul comunei;                      
 Se prezinta proiectul de hotărâre care este insotit de documentele ce reprezinta anexa  acestuia si referatul  de 
aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare. In continuare se prezinta 
raportul   compartimentului 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 -15, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
PUNCTUL 14. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice si 
Administratiei prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și asigurarea condițiilor 
în vederea executării obiectivului de investiţii,, Proiect Tip - Construire creșă mică, sat Baia, comuna Baia, județul 
Suceava”-  initiator primarul comunei;                      
Se prezinta proiectul de hotărâre si referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare. In continuare se prezinta raportul   compartimentului 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 -15, voturi contra - 
0,  abtineri –0.  
 DISCUTII: - Se prezintă  adresa cu nr.9487/10/2/17.05.2022 a Institutiei prefectului Suceava cu privire la 
obigativitatea alesilor locali(primar, viceprimar si consilieri locali) privind depunerea rapoartelor de activitate, in temeiul 
dispozitiilor OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.  
-Se prezinta solicitarea Asociatiei Casa de Ajutor  Reciproc Invatamant Falticeni privind amplasarea de  panouri 
publicitare pe raza Comunei Baia. 
- Se prezintă solicitarea pentru acordarea ajutoarelor de urgenta   dar  si solicitarea doamnei Muraru Teodora pentru 
acordare contravalorii cheltuieli de judecata, in baza deciziei Tribunalului Suceava, nr.416/02.04.2021.                                                      
   Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   închise lucrările sedinței  ordinare a Consiliului Local  al comunei 
Baia, județul Suceava, din data de  27.05.2022  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   
                Anisia Mircea                                                                               jr. Rodica COCEAN 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


