
 
REGISTRU  

Pentru evidenţa proiectelor de hotarari ale Consiliului local Baia 
Nr.  
crt 

Titlul proiectului   
Initiator 

 
Nr. si data 
inregistr. proiect 
la registr. 
generală 
  

 
Nr. si data 
Referatului de 
aprobare 

     
37.  Proiect de hotarare 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 

 

primar 2542 / 10.04.2020   2620/15.04.2020 

36.  Proiect de hotarare  privind   aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru realizarea   

obiectivului de investiţii ,, Amenajare centru civic sat Baia ,, 

primar  2491 / 07.04.2020  2604/15.04.2020 

35.  Proiect de hotarare   privind  validarea masurilor stabilite prin Hotarari  ale Comitetului local  

pentru situatii de urgenta  al comunei Baia,  in contextul pandemiei de  coronavirus Covid - 19 -   

primar 2541 /10.04.2020     2603/14.04.2020 

34.  Proiect de hotarare   privind  aprobarea  contului  de  execuţie al bugetului   local de venituri si 

cheltuieli, aferent trimestrului I al anului 2020 

primar 2490 /07.04.2020 2519/09.04.2020 

33.  Proiect de hotarare  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 

primar 2250/19.03.2020 2520/09.04.2020 

32.  Proiect  de hotarare 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” 

primar  2248  /19.03.2020 2521/09.04.2020 

31. Proiect de hotarare  privind  actualizarea  devizului general a  obiectivului de investiţiii  

,,Construire gradinită  in comuna Baia, judetul Suceava”    

primar 2249 /19.03.2020   2522/09.04.2020 

30 Proiect de hotărâre 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     

primar  2486  /06.04.2020 2492/07.04.2020 

29.  Proiect   de hotarare  privind   alocarea unor sume de bani din  bugetul local al comunei Baia  

pentru situatiile  generate,  pe raza UAT Baia,   de Coronavirus Covid 19   

 primar 1886 / 05.03.2020   1887/05.03.2020 



 


