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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA   BAIA - P R I M A R 

 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Suceava, 

în Ședinţă Ordinară din data de 18.05.2020 

 
 
 
 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr.  2956  din 11.05.2020;  
       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.  Se convoacă Consiliul local al  comunei Baia, judeţul Suceava, în şedinţă Ordinară  pentru data de  
18.05.2020, orele 10.00, care va avea loc la  sediul  Consiliului local  Baia (sala Camin cultural) cu proiectul   
ordinii de zi  din anexa, ce face parte integrantă din prezenta dispozitie .  
 
Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi constând in proiectele de hotarâre 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 (WhatsApp, email) 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 hotarare. 
 
Art. 5. Secretarul comunei Baia,judetul Suceava, va aduce la indeplinire prevederile prezenteiu dispozitii. 

 
    

         Primar,                                                                                                      Contrasemnează,  
  dr. Tomescu Maria                                                                                  Secretarul general al comunei 
                                                                                                                            jr. Cocean Rodica  
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Anexa la dispozitia nr.153 din 12.05.2020 
    
Proiectul  ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a Consiliului local Baia din data 18.05.2020  
 

1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 23.04.2020.  
       – initiator secretarul general al comunei; 

       
      2.   Proiect  de hotarare  nr.2955  din 11.05.2020   privind  validarea masurilor stabilite prin Dispozitia   
            primarului comunei Baia, judetul Suceava nr. 152 din 08.05.2020, privind rectificarea  bugetului    

            local de venituri și cheltuieli aferent 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,……… 
         -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,   

           culte, protecţie copii. 
  

   3. Proiect de hotarare nr. 2926 din 08.05.202  privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie   
      din partea Fondului de garantare  FNGCIMM S.A - IFN , aprobarea comisionului de garantare 

      - 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,……; 
 
          4.  Proiect de hotarare nr. 2925 din 08.05.2020 privind   aprobarea  contului  de  executie al bugetului   
           local  de venituri și cheltuieli   aferent anului  2019  -   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. 
 

    5.  Proiect de hotarare  nr .2820 din 04.05.2020  privind constatarea   incetarii uzului  sau interesul  
     public  local  pentru  un imobil – teren în  suprafața de  3500 mp teren -   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. 
 
          6. Proiect de hotarare  nr 2867din 05.05.2020   privind  atestarea modificării inventarului bunurilor     
            care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia  - initiat de 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 hotărâre  nr .2877 din 06.05.2020  privind constatarea     incetarii uzului  sau interesul  
             public  local  pentru  un număr de cinci suprafețe de teren -   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…,   
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      8. Proiect de hotarare nr. 2952 din 11.05.2020  privind aprobarea  Planului pentru asigurarea  

           resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe  
           anul 2020 - initiator primarul comunei;   

       Se solicita aviz de la : 
            -   Comisia  pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……; 
            -  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice....... 
 
            9.   Proiect de hotarare nr. 2953 din 11.05.2020 privind revocarea HCL nr. 18/2020 privind  
            desemnarea gestionarului  imobilului  anexa  la Biserica  ,,Sfantul  Gheorghe ”, sat  Baia, aflat in  
            proprietatea   publica a comunei Baia  -   initiator primarul comunei;                                                        
            Se solicita aviz de la : 
            -  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice......., 
            

            10. Proiect de hotarare nr .2928 din 11.05.2020    privind alegerea presedintelui de sedință –   
           initiator  primarul comunei ; 
            Se solicita aviz de la : 
            -  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice......., 
 
           11.   Proiect de hotarare  nr. 2924 din 08.05.2020   privind aprobarea  atribuirii de denumire unor  
           unități de invățământ de pe raza administrativ  teritorială a comunei Baia, Județul Suceava - initiat    
           de primarul comunei -  Se solicita aviz de la  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de  
            disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, in vederea inaintarii Comisiei de atribuire de denumiri a  
           judeţului Suceava  pentru  emiterea  AVIZULUI.  Acest proiect va intra in dezbaterea plenului Consiliului  
            local Baia  dupa obtinerea acestui Aviz.  
           
           12 . Proiect de hotarare  nr. 2958  din 11.05.2020   privind   atestarea modificării inventarului  
            bunurilor  care alcătuiesc domeniul public al comunei Baia  - initiat de 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, in vederea inaintării proiectului  
           de hotarare  in condițiile art.289 din Codul administrativ  aprobat prin OUG nr. 57/2019.   
            

            Diverse  
                
 
                                                                                                                             Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                          Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                  jr.   Cocean Rodica  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


