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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA  BAIA - P R I M A R 

 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Suceava,                                                                    

în Ședinţă Ordinară din data de 26.01.2021 

 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr. 558  din 19.01.2021;  
       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  
26.01.2021, orele 14.00 care va avea loc la  sediul  Consiliului local  Baia 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 prezentei dispozitii. 

 
    

         Primar,                                                                                                      Contrasemnează,  
  dr. Tomescu Maria                                                                                  Secretarul general al comunei 
                                                                                                                            jr. Cocean Rodica  
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Anexa la dispozitia nr.  1 din  20.01.2021  
    
Proiectul   ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a  Consiliului local Baia din  data   26.01.2021     
I. 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 17.12. 2020  

 – initiator secretarul general al comunei; 

2. Proiect de hotărâre nr. 571 din 20.01.2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a 
excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  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…..,   
       
3.  Proiect de hotărâre nr. 574 din 20.01.2021 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”-  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,……… 
 
  4.  Proiect de hotarare  nr.573 din 20.01.2020 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, judetul 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,……… 

    
 5 . Proiect de hotarare  nr.  575 din 20.01.2020 privind   includerea  în domeniul public al comunei Baia a   

        unui bun imobil 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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…..,  

       -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,   
 

 6 . Proiect de hotarare nr.  576 din 20.01.2020 privind   includerea  în domeniul privat  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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…..,  

       -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,  
  
     7. Proiect de hotarare nr. 577 din 20.01.2021 privind acordarea mandatului special   reprezentantului    
         comunei Baia, județul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei  Judeţene pentru Apă şi  
         Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor  Adiţionale de actualizare, modificare şi  
        completare a Actului Constitutiv şi a  Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava  
         și împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze prin   
         reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama UAT BAIA , Județul Suceava,  
         Actul Adițional la Actul Constitutiv și Actul Adițional la Statutul AJAC Suceava-  initiator  primarul  
        comunei  ; 
       Se solicita aviz de la : 
       -   Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice....... 
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      -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…..,  

       -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,   

 
     8. Proiect de hotarare  nr 592 din 20.01.2021 privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și  
      completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare    
      a Deşeurilor în Judeţul Suceava, să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al  
      Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a  
      Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său  
      legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei BAIA, Actele adiționale de modificare și    
      completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare  
       a Deşeurilor în Judeţul 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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…..,  
        -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,  
 
      9. Proiect de hotarare nr. 578 din 20.01.2020 privind  acordarea de compesații în bani membrilor SVSU   
      Baia, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenții și alte activități prevăzute în programul  
      serviciului- 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…..,  
      -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,  
 

     II  Diverse  
                 
 
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                          Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                  jr.   Cocean Rodica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

 
 
                                                                    ROMANIA 

JUDETUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA   

Nr. 558  din 19.01.2021 
 
 
 
 

 
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  ianuarie 2021.  

 

 
                                                     Secretar  general al comunei, 
                                                                 Jr. Cocean Rodica  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA  COMUNEI  B A I A  
Nr.593  din  20.01.2021 

                                                     

 
 

 
PROCES VERBAL DE AFISARE  

DISPOZITIE nr.1 /20.01.2021 
 

 
 

 
            Încheiat astăzi  20.01.2021, 

           Subsemnata Cocean Rodica , in functia  de secretar general  al comunei  Baia, 

judeţul Suceava, astăzi data de mai sus am procedat  la afişarea Dispoziţiei nr. 

1/20.01.2021 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 26.01.2021. 

              Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

                                                  
 
 

Secretar comună, 
Jr.  Cocean  Rodica 

 
 
 


