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                    Conţinutul pe scurt al  Hotărârii 
 

Luna  Ziua   

46 Iunie 30 privind    includerea   unei suprafete de teren în domeniul  public al comunei Baia, judetul 
Suceava   

47 Iunie 30 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 

48 Iunie 30 privind aprobarea acordării unor sume de bani, cu titlu    de sprijin financiar, catre  unitatile de 
cult de pe raza comunei Baia, judetul Suceava comuna Baia                                       

49 Iunie 30 privind  aprobarea  transformării  unui post   de   natura contractuală în functie publică din  
cadrul aparatului  de specialitate al primarului    
  comunei Baia 

50 Iunie 30 privind  modificarea  si completarea inventarului   bunuriilor   care alcătuiesc domeniul privat 
al comunei Baia 

51 Iunie 30 privind    aprobarea intocmirii documentatiei necesare pentru  realizarea obiectivului 
,,Alimentare cu energie electrică Sala de sport 

52 Iunie 30 privind aprobarea  realizarii   de reparatii si  marcaje rutiere pe drumurile comunale 

53 Iunie 30 privind aprobarea realizării și   finanțării investiției de ,,Împrejmuire  si realizare reparații la  
Ansamblul taranesc ,,Vesnicia taranului român” 

54 Iunie 30 privind aprobarea devizului  general  si a Caietului de sarcini la obiectivul de investiții, ,, 

Amenajare teren de sport la Gradinița nr. 3” 

55 Iunie 30 privind aprobarea  realizării și  finanțării investiției   de   ,,Reabilitare monumentul eroilor de la 
Biserica Albă” 

56 Iunie 30 privind aprobarea devizului la obiectivul   de investiții ,,Împrejmuire   si realizare parcare la 
Sala de sport ” 

57 Iunie 30 privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  
pentru obiectivul  ,, Extindere retea electrică de iluminat public stradal, in localitatea Baia 

58 Iunie 30 privind implementarea proiectului Modernizarea   sistemului de iluminat   public prin creșterea 
eficienței energetice a corpurilor de iluminat și  prin gestionarea inteligentă a  energiei 
electrice în infrastructura de iluminat public din comuna  Baia, județul Suceava 

59 Iunie 30 privind  acordul de principiu pentru   efectuarea  operatiunilor de dezlipire a unui imobil înscris 
în Cartea funciară,  care face  parte din domeniul               privat al comunei Baia  ” 

 


