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H O T Ă R Â R E  

Privind   alocarea unor sume de bani din  bugetul local al comunei Baia pentru  
 situatiile  generate,  pe raza UAT Baia,   de Coronavirus Covid 19 

 
Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava, luând act de : 

-     referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, prezentat de către primarul 
comunei d-na Tomescu Maria  înregistrat sub nr.1886  / 05.03.2020  ; 
-     raportul  de specialitate  comun  al Compartimentului protecţia mediului si situaţii de urgenţă  şi al 
Compartimentului financiar contabil, înregistrat sub nr. 1887 din 05.003.2020 ; 
-     raportul de avizare al  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 
1915 din 06.03.2020,  
-     prevederile art. 20 alin.(1) lit. i)   din  Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările   ulterioare; 
-    prevederile art. 129 alin.(1), alin.(7) lit. c.) si h) alin. 14 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.  
57/2019 privind Codul administrativ, 
        În temeiul   art  139  alin.(1) , art.196 alin.( 1) lit .a)  din   Ordonanta de Urgenţă  a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T A R Ă Ş T E 
 
 Art.1.  Se aprobă alocarea   sumei de 10.000 lei de la bugetul local al comunei Baia , judeţul Suceava,  
Cap 80 - alte acţiuni economice, Titl  20, în vederea  gestionării  situaţiilor  generate de  Coronavirus - Covid 
19, pe raza UAT Baia.  
 Art.2 . Suma  prevazută  la art. 1  din prezenta  hotărâre,  va  fi utilizată  pentru achitiziţionarea  de produse 
alimentare  de strictă  necesitate, produse de igienă , medicamente ,  sau alte produse asemănătoare ,  
echipamente de protecţie,  cu respectarea  prevederilor  legale privind  Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice,  cu modificările si completările ulterioare.  
Art.3  Distribuirea produselor   se va realiza  familiilor sau persoanelor singure,  prev la art.1, pe baza  
comunicări  Direcţiei de Sănătate Publică  Suceava  .   
Art. 4.  (1) Primarul  comunei Baia prin compartimentele  de specialitate, vor duce la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

          (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

secretarului general al comuneri Baia . 

  
      Președintele de ședință,                                                           Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

        Mihail  - Cornel GOGU          Rodica COCEAN 
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