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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 31.08.2022    
 
           Şedinta    ordinară  a Consiliului Local al comunei Baia are loc la sediul  Consiliului Local al comunei Baia,  
  fiind convocată  prin Dispozitia nr.265  din 31.08.2022 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 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 Păscărița Neculai   prezinta  consilierilor  locali  ordinea de zi; 

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedinței  ordinare, din data de 28 07.2022 – initiator    
secretarul general al comunei; 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării   bugetului local  de venituri și cheltuieli aferent  anului   
2022-  initiator primarul  comunei;                                                                             
      3. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investii, de interes  local ,,Amenajare alei pietonale la 
Biserica Petru - Rares din comuna Baia “- initiator primarul  comunei; 
      4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului (faza PT) si a detaliilor de  executie  la obiectivul de investii 
,, Amenajare trotuare și  rigole la Școala gimnazială din  satul Bogata, comuna   Baia” - initiator primarul  comunei;    
      5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului (faza PT)   si a detaliilor de   executie  la obiectivul de investii,, 
 Modernizare drumuri in comuna Baia, judetul Suceava” - initiator primarul  comunei 
      6.  Proiect de hotarare privind aprobarea devizului  si a detaliilor de executie  la obiectivul ,,Realizarea lucrarilor de 
reparatii si intretinere drumuri pentru scurgerea apelor pe trei segmente din sat Baia” - initiator primarul  comunei;   
 



 
 
     7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului la obiectivul de investii ,, Realizare bransamente la retelele de apă si 
racorduri la retelele de canalizare existente ” – initiator primarul  comunei;           
     8. Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor  de dezlipire, a unor  imobile 
înscrise  în Cartea funciară,  care fac  parte din domeniul  privat al comunei Baia - initiator primarul  comunei;       
      9. Proiect de hotărâre privind  includerea   în domeniul privat  al comunei Baia, a unei suprafete de teren    in vederea 

întabulări /înscrierii cu caracter definitiv  a  dreptului de proprietate in  evidentele de cadastru  si carte funciară  - initiator 
primarul  comunei;             
Doamna primar anunță suplimentarea proiectului  ordinii de zi cu un  proiect de hotarare respectiv ,, proiect de 
hotarare  privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in Consiliile de administratie ale unitatilor de 
învățământ preuniversitar de stat  din comuna Baia, Scolile au comunicat adresele dupa  convocarea consiliului local. 
       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 Neculai Păscărița  supune la  vot  
proiectul ordinii de zi,asa cum a fost 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, Neculai Păscărița   consultă consilierii dacă sunt  obiecțiuni cu privire la continutul  
procesului - verbal incheiat  in sedinta  Consiliului Local din data de 28.07.2022; 
       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 nu s-au inregistrat absențe în cadrul Comisiilor de 
specialitate  
PUNCTUL 2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării   bugetului local  de venituri și cheltuieli 
aferent  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. 
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 realizarea obiectivului de investii, de interes  local ,,Amenajare alei 
pietonale la Biserica Petru - Rares din comuna Baia “- 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 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 -15, voturi contra - 0,   
abtineri -0.   
PUNCTUL 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului (faza PT) si a detaliilor de  executie  la obiectivul de 
investii,, Amenajare trotuare și  rigole la Școala gimnazială din  satul Bogata, comuna   Baia” - initiator primarul  
comunei;    
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare  si anexele 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  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 hotărâre privind aprobarea devizului (faza PT)   si a detaliilor de   executie  la obiectivul  
de investii,, Modernizare drumuri in comuna Baia, judetul Suceava” - initiator primarul  comunei 
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si anexele 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  avizele  
favorabile,  cu caracter consultativ ale comisiilor   de specialitate ale Consiliului Local. 
Domnul consilier Moisii Mihai spune ca , in uma discutiilor cu cetatenii  din zona ,,satului nou”, acestia si -ar dori un 
parc  pentru toti copii din zona respectivă. 
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 aprobarea devizului  si a detaliilor de executie  la  obiectivul ,,Realizarea 
lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri pentru scurgerea apelor pe trei segmente din sat Baia”  
- initiator primarul  comunei;   
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare si anexele 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  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,   
PUNCTUL 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului la obiectivul de investii ,, Realizare bransamente la 
retelele de apă si racorduri la retelele de canalizare existente ” – initiator primarul  comunei;           
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare  si anexele 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  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,   
PUNCTUL 8. Proiect de hotărâre privind  acordul de principiu pentru efectuarea operatiunilor  de dezlipire, 
 a unor  imobile înscrise  în Cartea funciară,  care fac  parte din domeniul  privat al comunei Baia – initiator 
 primarul  comunei;     
Se prezintă  de catre initiator  documentele prevazute de lege care insotesc proiectul de hotarare  si anexele 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  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,   
PUNCTUL 9. Proiect de hotărâre privind  includerea   în domeniul privat  al comunei Baia, a unei suprafete de 
teren    in vederea întabulări /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 . 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 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 10. Proiect de hotărâre privind  desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in Consiliile 
de administrație ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat  din comuna Baia  - initiator primarul  
comunei;                                                                                                             
Se prezinta proiectul de hotărâre   si adresele celor doua scoli cu personalitate juridică , 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.   
     Domnul Biserică Mihai , viceprimarul comunei propune ca in consiliile de administratie ale celor doua scoli sa fie 
desemnati aceiasi consilieri care au fost desemnati si in anul scolar 2021-2022, si anume domnii Anisia Mircea 
 Hlihor Petruț, Tărăbuță Cornel -Geani pentru Scoala Gimnazială ,,Nicolae Stoleru ”- Baia, iar pentru Scoala 
Gimnazială  ,,Învățător Vasile Hlihor’’ – Baia- domnii consilieri Natu Ioan si Ciobanu Gigel. 



 
 
Nemaifiind alte propuneri , propunerea a fost supusă votului , 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 reprezentant al consiliului local  pentru Anisia Mircea si Ciobanu Gigel s au inregistrat  
individual :voturi pentru -15, voturi contra - 0,  abtineri –0.  
Pentru  propunerea de reprezentant al consiliului local  pentru Hlihor Petruț, Tărăbuță Cornel -Geani si Natu Ioan  s au 
inregistrat  individual voturi :pentru -14, voturi contra - 1,  abtineri –0.,    
DISCUTII:  La inceperea sedintei de consiliu local in sala s-au prezentat un numar de aproximativ 20 cetateni ai  
satului Baia , care  au venit sa prezinte membrilor consiliului situatia lor  privind lipsa  locurilor de casa.  
Cetatenii prezenti , reprezentanti ai acestor familii,  provin  din  familii numeroase, locuiesc pe strada Visinilor iar 
datorita faptului ca nu au teren in proprietate  pentru a-si construi locuinte , locuiesc  cate 7, 8  10 persoane intr o 
singura camera, fara sa aiba posibilitatea de racordare la energia electrică.  
Doamna primar spune ca aceste familii se gasesc intr o situatie  mai putin buna si financiara si ca sunt familii 
numeroase  care au nevoie de sprijin pentru a putea duce un trai decent, cu un minim de confort . De aceea  s-a pus 
in discutia  faptul ca in zona unde acestia locuiesc  sunt identificate in inventarul domeniului privat al comunei Baia  un 
numar de  9(noua) loturi de teren , care cu acordul Consiliului local si cu respectarea  legislatiei privind proprietatea 
privată a UAT Baia  sa fie atribuite acestor familii. Personal va prezenta  pe viitor , in calitate de initiator, un proiect de 
hotarare prin care se va stabili modalitatea legala de a-i ajuta. Prezenti la sedinta au fost reprezentantii familiilor: 
Cercel Petronela, Stegari Simionica, Pădurean Cristi, Pădurean Florin, Ton Mihaela-Andreea, Cercel Fernando,Buhai 
Ionuț, Gavriloaia Valentina(solicita ca terenul ce I se va  atribui sa nu fie in zona discutata) , Ton Iulian, Solomon 
Sorin, Costică Vasile, Visan Alexandra Mariana(fiica a lui Lacatus Cristina). 
     Doamna primar impreuna cu doamna Alina Apostol  prezinta Decizia nr.66821/04.08.2022   a  Camerei de Conturi 
Suceava, ca urmare a misiunii de audit ce au avut-o la Primaria Baia, in perioada  iunie -iulie 2022, per total  nu sunt 
inregistrate abateri grave,  ce nu pot fi duse la indeplinire. 
     Doamna primar  prezinta Consiliului local si Raportul inregistrat sub nr. 7884/31.08.2022 intocmit de catre Comisia 
interna constituita prin Dispozitia nr.257 din 26.07.2022 privind desemnarea  Comisiei de analiză cu privire la 
persoanele responabile de nerecuperarea veniturilor suplimentare constatate  de Camera de Conturi Suceava  prin 
decizia nr. 36/37/23.07.2013. 
     De asemenea,  doamna primar prezinta  Referatul de scadere debite  inregistrat sub nr. 7258/09.08.2022 ca 
urmare a solicitarii facute de catre un cetatean al comunei, d-na Cercel Mariana -Gabriela, referitoare la taxa de 
salubrizare si  cererea inregistrata sub nr. 7926/31.0.2022 formulata de Pădurean  Neculai  privind acordarea unui 
ajutor de urgență. 
     In continuare se prezinta de catre doamna secretar general al comunei, Cocean Rodica,  adresa Institutiei 
Prefectului nr. 14268/10/7/11.08.2022 referitoare la prezentarea de catre alesii locali a rapoartelor de activitate 
prevazute de Codul administrativ. 
   Nemaifiind alte  probleme / discutii, se declară   închise lucrările sedinței  ordinare a Consiliului Local  al comunei 
Baia, județul Suceava, din data de  31.08. 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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           Subsemnata Cocean Rodica, în baza prevederilor art. 138 alin.(17) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  astăzi data de mai sus,am procedat la afişarea  procesului verbal al sedintei  ordinare  a Consiliului 

local  Baia din data de 28.07.2022  la sediul primăriei pentru aducerea la cunoştinţă publică a acestuia. 

           Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

 

 
                                                                Secretar  general al comunei, 
                                                                             Cocean Rodica   
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