
REGISTRU  
PENTRU   EVIDENTA   HOTĂRÂRILOR  

CONSILIULUI LOCAL BAIA  

Nr.  
crt 

Data emiterii 
Anul 2020 

 

 
                    Conţinutul pe scurt al  Hotărârii 
 

Luna  Ziua   

    

    

    

    

16 ianuarie 30 privind  aprobarea realizarii unor  obiective de  investitii de interes local, pe raza 
comunei Baia,  judeţul Suceava 

15 ianuarie 30 privind achiziționarea unor servicii cultural - artistice  in vederea instruirii 
Ansamblului  artistic  ,, Razesii” din comuna Baia 

14 ianuarie 30 privind achiziționarea  de servicii  juridice de consultanta, asistenta și 
reprezentare 

13 ianuarie 30 privind  aprobarea achizitionarii unor  servicii  autorizate, in vederea realizarii 
unor   obiective  de investitii  de interes local 

12 ianuarie 30 privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice  a obiectivului de 
investiţii,, Construire Centru medical  in sat Baia, comuna Baia,, 

11 ianuarie 30 privind aprobarea trecerii unor suprafețe de teren din Inventarul bunurilor care 
fac  parte din domeniul public al comunei Baia, judeţul Suceava în Inventarul 
bunurilor care fac parte din   domeniul privat al comunei Baia,  

10 ianuarie 30 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului 
contractual din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Baia,  

9 ianuarie 30 privind  aprobarea   modificării organigramei  si a statului de functii pentru  
aparatul de specialitate  al primarului comunei Baia,  

8 ianuarie 30 privind  aprobarea  Planului  de acţiuni  si lucrari de interes local pentru   
persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat  

7 ianuarie 30 privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 
handicap    grav pentru anul 2020 în comuna Baia, județul Suceava 

6 ianuarie 30 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2020 a excedentului anual al       
     bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2019 

5 ianuarie 30 privind  aprobarea  bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia  
aferent anului 2020 si estimarile pentru anii 2021-2022 

4 ianuarie 30 privind modificarea   HCL nr. 29 din 25.06.2016 privind  alegerea  Comisiilor 
de     specialitate  pe principalele domenii de activitate   

3 ianuarie 30 privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local    
Baia  al domnului Achiţei Constantin 

2 ianuarie 30 privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului   Anisia Gheorghe 

1 ianuarie 10 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  din partea Fondului de 
garantare  FNGCIMM S.A - IFN , aprobarea comisionului de garantare 

 


