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

Din data 28.12.2022    
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.421  din 22.12.2022 emisă de primarul  comunei Baia, doamna dr. Maria 
Tomescu; 
          La sedintă sunt prezenti un numar de 13 consilieri locali, lipsesc domnii consilieri locali Oniceanu Vasile si 
Hlihor Petruț. Şedința  ordinară  de astazi, este legal constituită şi îsi poate  desfăşura lucrările.  
          La sedintă participă de drept, doamna primar al comunei Baia, dr.Maria TOMESCU, doamna  Rodica 
COCEAN, secretar general  al comunei Baia si doamna Apostol Alina, consilier superior in cadrul compartimentului 
financiar contabil . 
         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 Vasile PĂDURARU   prezinta  consilierilor  locali  ordinea de zi; 

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedinței  extraordinare, de îndată, din data de 22.12.2022 
– initiator   secretarul general al comunei; 

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

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023 - initiator primarul   
comunei ;         

       4.    Proiect de hotarare   privind  aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru persoane 
              fizice  și juridice din comuna Baia - initiator primarul  comunei;       
       5.    Proiect de hotarare   pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-gospodăreşti, 
             administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei  în   
               comuna Baia, județul Suceava-  initiator primarul comunei;       
         6.   Proiect de hotarare    privind   includerea   în domeniul privat  al comunei  Baia, a unei  suprafete de teren in 



                 vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv  a   dreptului de  proprietate  in evidentele de cadastru  si carte  

                 funciară-  initiator primarul  comunei;       
         7.   Proiect de hotarare   privind   includerea  în domeniul public al comunei Baia a unor bunuri imobile în 
               vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru 
               și carte funciară --initiator primarul  comunei;       
         8.   Proiect de hotarare   privind   aprobarea  retelei scolare  a unitatilor de invatamant de pe raza   
               administrativ teritoriala a comunei  Baia  pentru anul scolar 2023-2024 – initiator primarul comunei;   
         9.   Proiect de hotarare   privind alegerea preşedintelui de şedinţă -initiator primarul comunei. 
       10.   Proiect de hotarare  privind aprobarea contractului-cadru pentru Acoperirea costurilor nete pentru  
               colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor 
               de ambalaje la nivelul UAT Baia , județul Suceava – initiator  primarul comunei;      
       11.   Proiect de hotarare    privind aprobarea Planului anual de evoluție a  tarifelor revizuit, conform  rezultatelor Analizei  
                Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea     infrastructurii de apă și apă  
                 uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT comuna Baia să susțină 
                 și să voteze  în Adunarea Generală  a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava (AJAC Suceava)  
                 aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului de delegare a  

                 gestiunii prin  încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract- initiator  primarul comunei; 
         12.   Proiect de hotarare   privind  acordarea  titlului de ,, Cetațean  de Onoare  al comunei Baia”, judetul Suceava   -    
                initiator primarul comunei; 
               Diverse: - Adresa CAR  Falticeni  nr. 392/14.12.2022 privind  concesionarea unei suprafete de 50 mp   
               teren pentru amplasarea a doua module containere birou,cu destinatia birou ; 
             - Contract  cu DELGAZ GRID SA privind racordarea instalatiei de utilizare la reteaua electrica a  
              operatorului. 
             In continuare se  consulta consilierii, de catre presedintele de sedință,  daca sunt propuneri pentru  
suplimentarea  ordinii de zi. Nefiind propuneri, presedintele de sedinta, domnul Vasile PĂDURARU  supune la  vot  
proiectul ordinii de zi, care este aprobat  cu 13 voturi  pentru din  totalul de 13 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, Vasile PĂDURARU consultă consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
procesului - verbal incheiat  in sedinta  Consiliului Local din data de 28.12.2022; 
Nefiind obiectiuni se  supune  votului consilierilor,  care este aprobat  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 la Comisia nr.1  a lipsit  consilierul local  Hlihor 
Petruț  iar  la Comisia nr.3 a lipsit  consilierul local Oniceanu Vasile. 
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  contului  de  executie al  bugetului de venituri și 
cheltuieli  aferent trimestrului  IV  al anului 2022 -  initiator primarul  comunei;                                                                             
Se prezinta proiectul de hotărâre  si anexa acestuia ,care este insotit de 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.Doamna  Alina Apostol ,prezinta detaliat  anexa proiectului. 
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -13, voturi contra - 0,  
abtineri –0.  
 PUNCTUL 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023  - initiator 
primarul  comunei;                               
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si anexa acestuia 
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  de specialitate. 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 - 13, voturi contra - 0,   



abtineri -0.   
PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru 

persoane fizice  și juridice din comuna Baia - initiator primarul  comunei;       
Se prezintă  de catre initiator documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare  si anexa acestuia. 
Se prezinta referatul  de aprobare ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare  si 
documentatia cadastrala, de catre initiator. 
In continuare se prezintă raportul compartimentului de specialitate. 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 -13, voturi contra - 0,   
abtineri -0.   
PUNCTUL 5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri edilitar-
gospodăreşti, administrarea fondului locativ public şi privat şi alte măsuri pentru asigurarea ordinii şi 
curăţeniei  în  comuna Baia, județul Suceava  – initiator primarul  comunei;                     
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si documentatia anexa 
aferentă. Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare,de catre initiator. In continuare se prezintă raportul compartimentelor de specialitate. Proiectul este insotit  
si de  avizele  favorabile,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local, voturi pentru -13, 
voturi contra - 0, abtineri -0.    
PUNCTUL 6. Proiect de hotărâre privind  includerea   în domeniul privat  al comunei  Baia, a unei  suprafete de 
teren invederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv  a   dreptului de  proprietate  in evidentele de cadastru  
si carte  funciară-initiator primarul  comunei;        
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare  si documentatia 
cadastrala anexata. Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste 
proiectul de hotarare,de catre initiator. In continuare se prezintă raportul compartimentelor de specialitate. 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 -13, voturi contra - 0,   
PUNCTUL 7. Proiect de hotarare  privind  includerea  în domeniul public al comunei Baia a unor bunuri imobile 
în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidențele de cadastru și carte 
funciară - initiator primarul  comunei;                      
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si documentatia 
cadastrală. Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de 
hotarare,de catre initiator. In continuare se prezintă raportul compartimentelor  de specialitate. 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 -13, voturi contra - 0,  
PUNCTUL 8. Proiect de hotarare   privind   aprobarea  retelei scolare  a unitatilor de invatamant de pe raza  
administrativ teritoriala a comunei  Baia  pentru anul scolar 2023-2024 – initiator primarul comunei 
 Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si documentatia 
cadastrală. 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  de specialitate. 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 -13, voturi contra - 0,  
PUNCTUL 9.  Proiect de hotarare   privind alegerea preşedintelui de şedinţă -initiator primarul comunei. 
 Se prezintă  de catre initiator  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  de 
specialitate. Proiectul este insotit si de  avizul  favorabil,  cu caracter consultativ ale comisiei  de specialitate a 
Consiliului Local. 
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -13, voturi contra - 0,  
Votul s-a exercitat respectand procedura de vot a actelor administrative cu caracter individual cu privire la persoane, 
procedura fiind prin vot secret. 
PUNCTUL 10. Proiect de hotarare  privind aprobarea contractului-cadru pentru Acoperirea costurilor nete 
pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării 
deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT Baia , județul Suceava – initiator  primarul comunei  
Se prezintă  de catre initiator  proiectul de hotarare si anexa acestuia. 



Se prezinta referatul  de aprobare  ca instrument de prezentare si motivare  care insoteste proiectul de hotarare, 
de catre initiator. In continuare se prezintă raportul compartimentelor  de specialitate. Proiectul este insotit si de  avizul  
favorabil,  cu caracter consultativ ale comisiilor  de specialitate a Consiliului Local. 
Nemaifiind discuții se  supune la vot proiectul de hotarare  care este adoptat: voturi pentru -13, voturi contra - 0,  
PUNCTUL 11. Proiect de hotarare    privind aprobarea Planului anual de evoluție a  tarifelor revizuit, conform  
rezultatelor Analizei  Cost-Beneficiu revizuită în baza HG 379/2020, pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea     
infrastructurii de apă și apă  uzată din județul Suceava, în perioada 2014 – 2020” și mandatarea reprezentantului UAT 
comuna Baia să susțină și să voteze  în Adunarea Generală  a Asociației Județene pentru Apă și Canalizare Suceava 
(AJAC Suceava) aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor revizuit, precum și aprobarea modificării Contractului 

de delegare a gestiunii prin  încheierea Actului adițional nr. 6 la Contract- initiator  primarul comunei; 
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si documentatia anexa 
aferentă. 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 de specialitate. 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 -13, voturi contra - 0, 
abtineri -0.   
PUNCTUL 12. Proiect de hotarare   privind  acordarea  titlului de ,,Cetațean  de Onoare  al comunei Baia”, judetul 

Suceava  - initiator primarul comunei; 
Se prezinta proiectul de hotărâre  si anexele acestuia, care este insotit de referatul  de aprobare ca instrument de 
prezentare si motivare  care însoteste 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.  
Votul s-a exercitat respectand procedura de vot a actelor administrative cu caracter individual cu privire la persoane, 
procedura fiind prin vot secret. Pentru  propunerea de cetatean de onoare – Macovei Traian  s-au inregistrat  voturi 
pentru -12, voturi ,contra - 1,  abtineri –0. Votul s-a exercitat respectand procedura de vot a actelor administrative 
cu caracter individual cu privire la persoane, procedura fiind prin vot secret. 
II DIVERSE 
 -   Adresa CAR  Falticeni  nr. 392/14.12.2022 privind  concesionarea unei suprafete de 50 mp teren pentru 
amplasarea a doua module containere birou,cu destinatia birou; 
     In principiu doamna primar spune ca este de acord, ceea ce propune si consiliului local. 
     Doamna secretar  spune ca aceasta solicitare va putea fi onorata, bineânteles cu acordul Consiliului local, insa  
cu respectarea reglementarilor  legale privind  amplasarea unor astfel de constuctii dar si  cu privire la regimul juridic 
al terenurilor..     
-  Contract de racordare  cu DELGAZ GRID SA privind racordarea instalatiei de utilizare la reteaua electrica a 
operatorului, valoarea contractului fiind de 450.285,60 lei.  
   Doamna primar spune ca amplasarea acestui transformator a fost  imperios necesara pentru  a putea fi racordate 
trei  din obiectivele de investitii  propuse  si in derulare (construire sala de sport, construire cresa si construire 
muzeul satului ).   
 Deosebit de acestea  doamna primar aduce la cunostinta consiliului local faptul ca  a avut discutii la sediul primariei 
cu reprezentanti ai SC ACET Suceava  in legatura cu  preluarea de catre aceasta societate a retelei de apa si canal 
realizata in satul Bogata.  Acestia au refuzat preluarea retelei pe motivul ca, contoarele   de citire de pe retea, sunt 
clasice si presupun citirea la fiecare contor de catre reprezentantii operatorului, fiind impusa conditia  de a comanda 
si amplasa contoare moderne cu citire de la distanta, ceea ce presupune  un cost suplimentar suportat din bugetul 
local.  
Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   închise lucrările sedinței  ordinare a Consiliului Local  al comunei Baia, 
județul Suceava, din data de  28.12. 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                                                                              jr. Rodica COCEAN 
 


