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                    Conţinutul pe scurt al  Hotărârii 
 

Luna  Ziua   

78 Septembrie  21 Privind constatarea încetării de drept, a  mandatului de consilier local  prin demisie   
al     domnului    Gogu Mihail – Cornel 

79 Septembrie 21 privind aprobarea  rectificării    bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru 
trimestrul III  al anului 2020 

80 Septembrie  21 privind   includerea  în domeniul public al comunei  Baia a unor bunuri  imobile  în 
vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de   proprietate  

81 Septembrie  21 privind  solicitarea  de prelungire a scrisorii de garanţie din partea CEC BANK SA  în 
vederea implementării obiectului de  investiţii  ,,Modernizare drumuri comunale in 
comuna Baia, sat Baia,  

82 Septembrie 21 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garanţie  din partea Fondului de 
garantare  FNGCIMM S.A - IFN , aprobarea comisionului de garantare in vederea 
implementarii proiectului „Extindere retele de alimentare cu apa și canalizare în 
comuna    Baia, sat Baia, judetul Suceava” 

83 Septembrie  21 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente 
proiectului „Achizitie de tablete școlare si alte echipamente necesare desfasurarii 
activitatii didactice on-line in comuna Baia, judetul Suceava 

84 Septembrie  21 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) şi Regulamentul Local de 
Urbanism aferent (RLU) „Construire hală producție țevi” și introducere în intravilan  a 
suprafeței de 24.841 mp. în satul Baia, comuna Baia 
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Luna  Ziua   

68 Septembrie  07 Privind alegerea presedintelui de sedinta  

69 Septembrie 07 privind  rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul III  al anului 
2020 

70 Septembrie  07 privind   aprobarea elaborarii Strategiei de dezvoltare durabila a comunei Baia pentru 
perioada 2021 -2027 

71 Septembrie  07 Privind  atestarea modificării domeniului public al comunei Baia  

72 Septembrie 07  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    

73 Septembrie  07 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 

74 Septembrie  07 privind  vânzarea  prin licitatie publică deschisă a  unor  bunuri imobile - teren situate 
în   Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia 

75 Septembrie 07 privind   modificarea art.1 din Hotararea Consiliului local nr.  59/2020  

76 Septembrie  07 privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local  Baia  in Consiliile de 
administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat din comuna Baia 

77 Septembrie  07 privind  aprobarea  documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici la  proiect,, Realizare branșamente la retele existente de 
alimentare cu apa si canalizare pentru sat Bogata , comuna Baia, judetul 
Suceava” 
 

 


