
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului local pentru  
trimestrul IV al anului 2016 

 
  Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând in dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  primarului comunei Baia, înregistrată sub nr.8856 din 
30.09.2016; 
  -     raportul prezentat de Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, impozite și taxe 
locale înregistrat sub nr.8857 din 30.09.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2), art. 36 alin.(1), art.49 alin.(5) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificarile și completările   
ulterioare;  
     În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. a, art 45 alin. (2), lit. a, art.115 alin.1 lit. ,,b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV al 
anului 2016, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 2. Se aprobă lista de investiții pe capitole, aferent anului 2016, actualizată, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. Se aprobă repartizarea fondului de rezervă bugetară, în sumă de 20.000 lei, la 
capitolul 80.02.01.06 - 71.01.02, suma aferentă trimestrului IV . 
Art. 4. Se aprobă virarea  sumei de 25.000 lei din cadrul capitolului 67.02.05.03 – 71.01.01 
sumă ce a fost destinată pentru parc ,,General Ștefănescu” la capitolul 84.02.03.01 - 
71.01.02 suma necesară pentru achiziționare utilaj.  
Art.5. Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul 
financiar contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2016, cu 
respectarea legalităţii si încadrarea în sumele propuse și aprobate atât la venituri cât și la 
cheltuieli.  
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei Baia, prefectului județului Suceava și se aduce la 
cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei . 
 

  Președinte de ședință,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
         Ioan NATU                                                                                     Rodica COCEAN   
 

                                  
 BAIA: 04.10.2016 
 NR.65 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local  Baia în Comisia de casare  și 

valorificare a mijloacelor fixe aflate în inventarul Primăriei Baia 

 

   
Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de către dr. Tomescu Maria, primarul comunei Baia, în 
calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 8860 din 30.09.2016;  
 -    raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Baia, înregistrat sub nr. 8861 din 30.09.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     Legea contabilității  nr. 82/1991 și Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2861/ 
2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, 
-   art. 36 alin.(2) lit ,,c” din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
     În  conformitate cu prevederile art 45 alin. 1,  art. 49 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului Local Baia în Comisia de casare  
și valorificare a mijloacelor fixe aflate în inventarul Primăriei Baia, după cum urmează: 
-      Gogu Constantin 
-      Oniceanu Vasile  
-      Neculai Vasile  
Art.2. Constituirea Comisiei se va face prin dispoziție a Primarului comunei Baia. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri  revine  Primarului comunei 
Baia prin Compartimentele de specialitate.                                                            
 

                                                                                 

 
 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează, 
        Consilier local                                                                                 Secretarul  comunei                                       
          Ioan  NATU                                                                                        Rodica COCEAN  
                                                                                    
  
           
                                                                                                                                                       
B A I A:04.10.2016  
Nr.66 

 

 

 



 

                   
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

                    

                                                          

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea dezmembrării unui teren intravilan din satul Baia 

   
Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de :  
 -    expunerea de motive elaborată de către dr. Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, 
în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 8858 din 30.09.2016;  
 -    raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Baia, înregistrat sub nr. 8859 din 30.09.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     prevederile Legii cadastrului nr. 7/1996, republicată cu modificarile și 
completările ulterioare, ale art. 23 lit. h), art.132 alin.(1) , respectiv art. 135 alin.(1) lit. 

a) și alin.(3) din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;  

-   art. 36 alin.(2) lit ,,c” din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
     În  conformitate cu prevederile art 45 alin. 3,  art. 49 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă dezmembrarea unui teren intravilan, proprietate publică a comunei 
Baia, situat în sat Baia, număr cadastral 30125, în suprafața totală de 7400 mp, în două 
loturi, astfel: 
1.  Lotul nr. 1 cu număr cadastral 31503  în suprafața de 3.245 mp 
2.  Lotul nr. 2 cu număr cadastral 31504  în suprafața de 4.155 mp 
Art.2.  Documentația topo-cadastrală, face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se împuternicește Primarul comunei Baia să semneze actul autentic de 
dezmembrare al terenului ce face obiectul prezentei hotărâri. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, Institutiei Prefectului-județul 
Suceava și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei.  
                                                          

  Președinte de sedință,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul comunei 
          Ioan NATU                                                                                     Rodica COCEAN   
 

                             
 BAIA:04.10.2016 
 NR.67                      
 

 

 



 

 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

                                                                                  
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea rectificarii bugetare a bugetului local pentru  
trimestrul IV al anului 2016 

 
 

  Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând în dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  primarului comunei Baia, înregistrată sub nr.9386 din 
21.10.2016; 
  -     raportul prezentat de Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, impozite și taxe 
locale înregistrat sub nr. 9387 din 21.10.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     prevederile art. 14 alin.(4), art. 19 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, republicată, cu modificarile si completările ulterioare;  
     În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. a, art 45 alin. (2), lit. a, art.115 alin.1 lit. ,,b” 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV al 
anului 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Primarul, în calitate de ordonator principal de credite, prin compartimentul 
financiar contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2016, cu 
respectarea legalităţii si încadrarea în sumele propuse și aprobate atât la venituri cât și la 
cheltuieli.  
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, prefectului județului  Suceava, și se aduce la 
cunoștinţă publica prin afișare la sediul Primăriei. 
    
 
 

  Președinte de sedință,                                                                Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
        Ioan  NATU                                                                                     Rodica COCEAN   
 

              
                     
 BAIA:26.10.2016 
 NR.68 

 

 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAl 

  

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei  
Baia, judeţul Suceava, înscris în Anexa nr. 12  la Hotărârea nr. 12/27.08.1999, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

 Consiliul local al comunei Baia, 
 Având în vedere:  
 -  Expunerea de motive prezentată de doamna Tomescu Maria, primar al comunei Baia, 

judeţul Suceava, înregistrată sub nr.9365 din 21.10.2016;  
 -    Raportul Compartimentului amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrat sub nr. 

9366  din 21.10.2016;   
  -   prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi    
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 

 -  dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr.1357/2001 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul 
Suceava, cu modificările şi completările ulterioare;   

       În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) şi art. 45 alin.(1) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

     Art.1. Inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Baia, 
judeţul Suceava, înscris în Anexa nr.12 la Hotărârea nr.12/27.08.1999, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 
       (1) Textul de la poziţia nr.52, coloana nr.2 va avea următorul cuprins: „Teren”, 
coloana nr.3 va avea următorul cuprins: „situat în sat Baia, comuna Baia, județul 
Suceava, în suprafață de 3.245 mp, cu următoarele vecinătăți: N-str.Profesor Gheorghe 
Miserciu, S- domeniul public Comuna Baia, E-domeniul public Comuna Baia, V-
str.Câmpului”, coloana nr.4 va avea următorul cuprins: „2016”, coloana nr.5 va avea 
următorul cuprins ,,2,95”, coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: HCL nr. 67 din 
04.10.2016”. 
       Art.2. Primarul comunei Baia şi Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, 
impozite și taxe locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
             Preşedinte de şedinţă,                                                      Contrasemnează: 
                                                                                                    Secretarul  comunei,                                       
                   Ioan NATU                                                                  Rodica COCEAN 
 
 
Baia:26.10.2016 



Nr.69  
 

 

  ROMÂNIA 
                                                          JUDEŢUL SUCEAVA 
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HOTĂRÂRE 

privind  apartenența unor bunuri imobile la domeniul public al comunei Baia,  județul 
Suceava 
 

Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava; 
Având in vedere : 
-    Expunerea de motive prezentată de doamna Tomescu Maria, Primarul comunei Baia, 
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 9330 din 21.10.2016;  
-    Raportul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 9385  din 21.10.2016; 
Analizând temeiurile juridice respectiv: 
-  prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit. c) si art. 45, alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 a  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă apartenența la domeniul public al comunei Baia, județul Suceava a unor 
bunuri imobile, înscrise în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 
 
Art.2. Primarul comunei Baia și Compartimentul financiar contabil, patrimoniu, 
impozite și taxe locale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   
  
 
 
    Președinte de sedință,                                                                  Contrasemnează: 
       Consilier local                                                                       Secretarul comunei, 
         Ioan NATU                                                                                    Rodica  COCEAN                                            
 
 
 
 
 
 BAIA:26.10.2016 
 NR.70 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ANEXA la HCL nr. 70 din 26.10.2016 
 
                                                                           

 
Nr 
crt 

Cod de 
clasifica
re  

Denumirea 
bunului 

 Elemente de identificare  Valoare de 
inventar  
- mii lei- 

0 1 2 3 4 

1.  
 

1.3.7.1 

Strada  Cătunului  
(cuprinsă în 
nomenclatorul 
stradal al satului 
Baia) 

 Cu îmbrăcăminte din balast, situat în 
satul Baia, comuna Baia, județul 
Suceava, în lungime de  240 m, latime 
7,5m,   în suprafață de 1800 mp, de la DJ 
209H  până la teren proprietate  privată  
SC TEHNO WORLD SRL.   

 
 

27 

2.  Teren Situat în satul Baia, comuna Baia, 
județul Suceava, în suprafața de  4.155 
mp, cu următoarele vecinătăți: 
N - domeniul public al Comunei Baia, 
str. Profesor Gheorghe Miserciu  
 S - pârâul Gârla Morii  , 
 E - domeniul public  al comunei Baia,   
 V - str. Câmpului ”  

583,72 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,                                                                     Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei, 
         Ioan NATU                                                                                    Rodica  COCEAN         
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H O T Ă R Â R E 
privind  desemnarea reprezentanților Consiliului local  Baia  în  Comisia de  
inventariere a terenurilor aparținând domeniului privat al comunei Baia,  

județul Suceava 

 

 

Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava, luând act de:  
 -    expunerea de motive elaborată de către dr. Tomescu Maria, Primarul comunei  Baia, 
în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 9328 din 21.10.2016;  
 -    raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Baia, înregistrat sub nr. 9329 din 21.10.2016; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și 
completările ulterioare; 
-   art. 36 alin.(2) lit ,,c” din Legea administrației publice locale 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  
     În  conformitate cu prevederile art 45 alin. 1 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă desemnarea reprezentanților Consiliului local Baia în Comisia de  
inventariere a terenurilor aparținând domeniului privat al comunei Baia, județul 
Suceava: 
-    Lupoaia Costică 
-    Natu Ioan  
Art.2. Constituirea Comisiei se va face prin dispoziție a Primarului comunei Baia, județul 
Suceava. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Primarului 
comunei  Baia, județul Suceava,  prin  Compartimentele de specialitate.   

                                                            

 
 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează, 
        Consilier local                                                                                 Secretarul  comunei                                       
          Ioan  NATU                                                                                        Rodica COCEAN  
                                                                                    
     
                                                                                                                                                       
B A I A:26.10.2016  
Nr.71 
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                                                         HOTĂRÂRE                                                                   

privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Baia, judeţul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava, având în vedere: 
 -    Expunerea de motive  a primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrată sub 
nr. 9142 din 12.10.2016;   
 -    Raportul secretarului comunei Baia înregistrat sub nr.9143 din 12.10.2016; 
-  Adresa nr.9449/09.05.2016 a Instituției Prefectului – Suceava referitor la numărul 
maxim de posturi pentru anul 2016; 
-  Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr.   
9644  din 31.10.2016;    
Analizand temeiurile juridice respectiv: 
 -  prevederile  art. 13-15, art.107 alin.2 lit.b) din Legea nr. 188 /1999 privind statutul 
functionarilor publici, republicată cu modificarile și completarile ulterioare;  
 -  prevederile H.G. nr. 286/2011 privind  pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
      În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a), alin. 3 lit. b) şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Baia, judeţul Suceava, conform anexelor nr.1 şi 2 care 
fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea funcţiei de administrator public la nivelul comunei Baia, 
județul Suceava. 
Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 
comunei  Baia, județul Suceava, prin compartimentele de specialitate.  
 

  Președinte de sedință,                                                                   Contrasemnează: 

       Consilier local                                                                       Secretarul  comunei 
           Ioan NATU                                                                                      Rodica COCEAN                                             
 
 
 
 BAIA: 31.10.2016 
 NR.72 
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PROIECT HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Baia, judeţul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava, având în vedere: 
 -    Expunerea de motive a Primarului comunei Baia, județul Suceava, înregistrată sub 
nr. 9142 din 12.10.2016;   
 -    Raportul secretarului comunei Baia înregistrat sub nr.9143 din 12.10.2016; 
-  Adresa nr. 9449/09.05.2016 a Instituției Prefectului – Suceava referitor la numărul 
maxim de posturi pentru anul 2016; 
-   Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia;    
Analizând temeiurile juridice respectiv: 
 -  prevederile art. 13-15, art.107 alin.2 lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind statutul 
functionarilor publici, republicată cu modificarile și completarile ulterioare;  
 -  prevederile H.G. nr. 286/2011 privind  pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar 
vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 
plătit din fonduri publice, 
      În temeiul dispozitiilor art.36 alin.2 lit.a), alin. 3 lit. b) şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se modifică organigrama şi statul de funcţii  al aparatului de specialitate al 
primarului comunei Baia, judeţul  Suceava, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Se aprobă înfiinţarea funcţiei de administrator public la nivelul comunei Baia, 
județul Suceava. 
Art. 3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Primarul 
comunei  Baia, județul Suceava, prin compartimentele de specialitate.  
  
   
 

                                                                   Inițiator, Primar                                                                      
                                                                   dr. Tomescu Maria   
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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea continuării lucrărilor de extindere rețea de alimentare cu apă, 

canalizare și branșamente în sat Baia, județul Suceava  

 

 

  Consiliul local al comunei Baia, județul Suceava,  
  Luând în dezbatere:  
  -     expunerea de motive  a  doamnei dr. Tomescu Maria, Primarul comunei Baia, 
județul Suceava, înregistrată sub nr.9126 din 12.10.2016; 
 -      raportul prezentat de  Compartiment financiar contabil, patrimoniu, impozite și 
taxe locale, înregistrat sub nr.9127 din 12.10.2016; 
-      avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, județul Suceava, 
înregistrat sub nr.9645 din 31.10.2016;   
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-     art.20 alin.1 lit. ,,i”  din  Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările 
și completările ulterioare;
-     art 36 alin.(2) lit. ,,d” , alin. (6) lit. ,,a” pct. 14 din Legea administrației publice locale 
nr. 215/2001, republicată cu  modificările ulterioare,
   În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1), art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1.  Se aprobă continuarea lucrărilor de extindere rețea de alimentare cu apă, 
canalizare și branșamente în satul Baia, comuna Baia, județul Suceava.  
Art.2.  Se aprobă alocarea din bugetul local de venituri și cheltuieli a sumei de 30.000 
lei de la  Cap. 70.02.-710101. 
Art.3. Primarul comunei prin Compartimentele de specialitate va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia, Instituției Prefectului - județul 
Suceava, și se aduce la cunoștinţă publică prin afișare la sediul Primăriei.  

                                                                                                                             
                                                                      
  Preşedinte de şedinţă,                                                           Contrasemnează: 
           Consilier local                                                                    Secretarul  comunei,                                       
             Ioan NATU                                                                              Rodica COCEAN 
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