
 
R O M Â N  I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMARIA COMUNEI  BAIA  
NR. 5749   din 01.09.2020    

 

 
A N U N Ţ 

 
 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională înadministraţia 
publică, se aduce la cunoştinţă publică  faptul că,  în data de   07.09.2020 orele 08.30, Consiliul local al 
comunei  Baia, judeţul Suceava, se întruneşte în şedinţa ordinară la sediul acestuia din comuna Baia, jud. 
Suceava în vederea dezbaterii următoarelor  puncte înscrise pe ordinea de zi: 
 

1. Proiect  de hotarare  nr. 5548  din 27.08.2020 privind   alegerea presedintelui de sedință  -  initiator primarul 
comunei;                                                                                                         

 
2. Proiect  de hotarare  nr. 5549   din 27.08.2020  privind  rectificarea bugetului local de venituri si  cheltuieli pe 

trimestrul III  al anului 2020 -  initiator primarul comunei;                                                                                                         
 

3. Proiect de hotărâre nr.  5552   din 27.08.2020  privind   aprobarea elaborarii Strategiei dedezvoltare durabila a 
comunei Baia pentru perioada 2021 -2027 -  initiator primarul comunei;   

                                                                                                           
4. Proiect de hotarare nr. 5553 din 27.08.2020  privind  atestarea modificării inventarului bunurilor   care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Baia, județul Suceava  -  initiator primarul comunei;                                                                                                           
       

5. Proiect de hotarare   nr. 5609 din 31.08.2020  privind    includerea   în domeniul privat  al comunei Baia, a 
unor  suprafete de teren in vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv  a   dreptului de proprietate in 
evidentele de cadastru  si carte funciară   -  initiator primarul comunei;    

 
6. Proiect de hotarare   nr. 5608 din 31.08.2020  privind   includerea  în domeniul public al comunei    Baia a 

unor bunuri  imobile  în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de     proprietate în 
evidențele de cadastru și carte funciară -  initiator primarul comunei  ; 

                                                                                                             
7. Proiect de hotărâre   nr. 4616   din  21.07.2020  privind  vânzarea  prin licitatie publică deschisă a  unor  

bunuri imobile - teren situate în   Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia   -  
initiator primarul comunei;  
                                                                                                                      

8.  Proiect de hotărâre   nr. 5551   din 27.08.2020 privind   modificarea art.1 din Hotararea ConsiliuLui 
           local nr.  59/2020-  initiator primarul comunei 
 

9.  Proiect de hotarare  nr.5750  din 01.09.2020 privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local   
            Baia  in Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna Baia -    
            initiator primarul comunei;                                                                                                                        
 
        

          DIVERSE  
     

Secretarul general al  comunei, 
 Cocean Rodica  

 


