ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - P R I M A R

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Suceava,
in Ședinţă Ordinara din data de 23.04.2020

dr. Tomescu Maria, primarul comunei Baia, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2596 din 14.04.2020 ;
In temeiul art.133 alin.(1) ,art.134 alin.(1) lit.,, a”, alin.(3) lit. ,,a”, alin.(5),art.135 alin. (1)- (3) si art. 196 alin.( 1)
lit. ,,a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
D I S P U N:
Art. 1. (1)Se convoacă Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava, în şedinţă Ordinară pentru data de
23 .04.2020, orele 12.00, sedinta ce se va desfasura prin mijloace electronice ( WhatsApp , email), cu proiectul
ordinii de zi din anexa, ce face parte integrantă din prezenta dispozitie.
(2) Buletinul de vot cu opțiunea exprimată, semnat și datat, va fi comunicat, prin mijloace electronice de
comunicare (fax, email, WhatsApp, s.a.) sau, personal la sediul Consiliului Local al comunei Baia, în data sedintei ,
în intervalul orar 800 - 1145.
Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi constand in proiectele de hotarare insotite de referatele de
aprobare a initiatorului, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, documente ce stau la baza
initierii proiectelor, precum si cererile, adresele si informarile de la capitolul diverse vor fi puse la dispozitia
consilierilor locali, in format electronic, sau vor putea fi ridicate personal de la sediul Consiliului Local al comunei
Baia.
Art. 3 Proiectele de hotarare inscrise pe ordinea de zi vor fi inaintate spre avizare comisiilor de specialitate ale
consiliului local, indicate in anexă.
Art.4. Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depună amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 5. Secretarul general al comunei Baia,judetul Suceava, va aduce la indeplinire prevederile prezentei
dispozitii.

Primar,
dr. Tomescu Maria

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
jr. Cocean Rodica

BAIA: 15. 04 .2020
Nr. 147
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Anexa la dispozitia nr. 147 din 15 .04.2020
Proiectul ordinii de zi al Ședinţei Ordinare a Consiliului local Baia din data 23 .04.2020
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedinţei ordinare din data de 24.02.2020 – iniţiator
secretarul general al comunei;
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedinţei extraordinare, convocata de indată, din
data de 06.03.2020 - iniţiator secretarul general al comunei;
3. Proiect de hotărâre nr. 2486 din 06.04.2020 privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 25 din
28.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare al Consiliului Local al
Comunei Baia , judetul Suceava - initiator primarul comunei;
Se solicită aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……;
- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,
culte, protecţie copii.
4. Proiect de hotărâre nr. 2249 din 19.03.2020 privind actualizarea devizului general a obiectivului de
investiţiii ,,Construire gradinită in comuna Baia, judetul Suceava” - initiator primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……;
5. Proiect de hotărâre nr. 2248 din 19.03.2020 privind aprobarea Acordului de parteneriat între
Administraţia Bazinală de Apă Siret si UAT Baia în cadrul proiectului de investitii ,, Modernizare
drumuri in comuna Baia si reprofilare pârâu Bogata în comuna Baia, judeţul Suceava” - initiator
primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……;
6. Proiect de hotarare nr. 2250 din 19.03.2020 privind neasumarea responsabilităţii organizării si
derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor- cadru pentru achiziţia produselor
aferente Programului si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative - initiator primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,
culte, protecţie copii.
7. Proiect de hotarare nr. 2490 din 07.04.2020 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului
local de venituri si cheltuieli, aferent trimestrului I al anului 2020- initiator primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
8. Proiect de hotarare nr .2541 din 10.04.2020 privind validarea masurilor stabilite prin Hotarari
ale Comitetului local pentru situatii de urgenta al comunei Baia, in contextul pandemiei de
coronavirus Covid - 19 - initiator primarul comunei ,
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
9. Proiect de hotarare nr. 2491 din 07.04.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru realizarea obiectivului de investiţii ,, Amenajare centru civic sat Baia ,, - iniţiator
primarul comunei ,
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Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,
culte, protecţie copii.
10. Proiect de hotarare nr. 2542 din 10.04.2020 privind aprobarea intocmirii documentaţiei tehnico
- economice aferente proiectului de investitii ,,Sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii
inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” si achizitionarea serviciilor de consultanta
pentru depunerea si implementarea proiectului - iniţiator primarul comunei,
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,
culte, protecţie copii.
Primar,
dr. Tomescu Maria

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
jr. Cocean Rodica
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA
Nr. 2596 din 14.04.2020
Se aprobă, PRIMAR,
Dr. Tomescu Maria

R E F E R A T,

Subsemnata Cocean Rodica secretarul comunei Baia, vă rog să dispuneţi convocarea
Consiliului Local al comunei Baia în şedinţă ordinară, în condiţiile prevederilor art.133, alin. 1,
potrivit cărora: „ (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o data pe lună,
la convocarea primarului”.
Dispoziţia de convocare cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul si modul de desfăşurare;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora,
materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de
hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Secretar general al comunei,
Jr. Cocean Rodica
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI B A I A
Nr. 2606 din 15.04.2020

PROCES VERBAL DE AFISARE
DISPOZITIE nr. 147/15.04.2020

Încheiat astăzi 15.04 .2020,
Subsemnata Cocean Rodica , in functia de secretar general al comunei Baia,
judeţul Suceava, astăzi data de mai sus am procedat

la afişarea Dispoziţiei nr.

147/15.04.2020 si a anexei acesteia, emisă de primarul comunei, pentru aducerea la
cunoştinţă publică a acesteia, prin care convoacă membrii consiliului local în ședinţă
Ordinară pentru data de 23.04.2020.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

SECRETAR
Jr. Cocean Rodica
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