ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - P R I M A R

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Suceava,
in Ședinţă Ordinara din data de 07 .09.2020

dr. Tomescu Maria, primarul comunei Baia, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 5607 din 01 .09.2020;
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
07.09.2020, orele 08.30 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 inițiatorului, 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,
dr. Tomescu Maria

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
jr. Cocean Rodica

BAIA : 01.09.2020
Nr. 259
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Anexa la dispozitia nr. 259 din 01.09.2020
Proiectul ordinii de zi al Ședinţei Ordinare a Consiliului local Baia din data 07.09. 2020
I.

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei ordinare din data de 13.08.2020
– initiator secretarul general al comunei;
2. Proiect de hotarare nr. 5548 din 27.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedință initiator primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,………
3. 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;
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.
4. Proiect de hotărâre nr. 5552 din 27.08.2020 privind aprobarea elaborarii Strategiei de
dezvoltare durabila a comunei Baia pentru perioada 2021 -2027 - 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,………
5. 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;
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. 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;
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 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 ;
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.
8. 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;
Se solicita aviz de la :
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- 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.
9. Proiect de hotărâre nr. 5551 din 27.08.2020 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliuui
local nr. 59/2020- 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.5750 din 01.09.2020privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local
Baia in Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna Baia initiator primarul comunei;
Se solicita aviz de la :
- Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.....,
- Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale,
culte, protecţie copii.
II Diverse

Primar,
dr. Tomescu Maria

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
jr. Cocean Rodica
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA
Nr. 5607 din 01 .09.2020

R E F E R A T,

Având în vedere dispozițiile din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, privitoare la sedintele de consiliu local și modalitatea de convocare a
acestora respectiv art. 133 alin. (1) ,, Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o
dată pe lună, la convocarea primarului, propun emiterea unei dispozitii privind convocarea
Consiliului local in Şedinta Ordinară pentru luna septembrie 2020.

Secretar general al comunei,
Jr. Cocean Rodica
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI B A I A
Nr. 5749 din 01.09.2020

PROCES VERBAL DE AFISARE
DISPOZITIE nr.259 / 01.09.2020

Încheiat astăzi 01.09 .2020,
Subsemnata Cocean Rodica , in functia de secretar general al comunei Baia,
judeţul Suceava, astăzi data de mai sus am procedat

la afişarea Dispoziţiei nr.

259/01.09.2020 si a anexei acesteia, emisă de primarul comunei, pentru aducerea la
cunoştinţă publică a acesteia, prin care convoacă membrii consiliului local în ședinţă
Ordinară pentru data de 07.09.2020.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Secretar comună,
Jr. Cocean Rodica
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