ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BAIA - P R I M A R
DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local al comunei Baia, judeţul Suceava,
in Ședinţă Extraordinara, de indată, pentru data de 03.03.2021

dr. Tomescu Maria, primarul comunei Baia, judeţul Suceava;
Avand in vedere :
- Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 1882 din 02.03.2021 ;
In temeiul art.133 alin.(2) lit. ,,a”, art.134 alin.(4) , 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 Extraordinară , de indată pentru
data de 03.03.2021, orele 15.00, 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 constand in proiectul de hotarare insotit de referatul de
aprobare a initiatorului, raportul de specialitate ale compartimentului de resort, documente ce stau la baza initierii
proiectului, precum si cererile, adresele si informarile de la capitolul diverse vor fi puse la dispozitia consilierilor
locali, in format letric, odata cu înmânarea invitatiei la sedinta, potrivit optiunii acestora exprimata anterior.
Art.3. Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depună amendamente asupra proiectului de hotarare.
Art.4. Secretarul general al comunei Baia,judetul Suceava, va aduce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Primar,
dr. Tomescu Maria

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei
jr.Cocean Rodica
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Anexa la dispozitia nr. 90 din 02.03.2021

Proiectul ordinii de zi al Ședinţei Extraordinare, de îndata, a Consiliului local Baia
din data de 03.03.2021

1. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 1 din 26.0.2021 privind
utilizarea în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului
bugetar al anului 2020 – initiat de primarul comunei.
Se solicita aviz , pentru proiectul de hotararie de la :
-

Comisia

pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe, administrarea

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism;
-

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice,

a drepturilor cetățenilor.
-

Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social –

culturale, culte, protecţie copii.

Primar,
dr. Tomescu Maria

Secretarul general al comunei,
jr. Cocean Rodica
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ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA BAIA
Compartiment situatii de urgenta si protectia mediului
Nr. 1682 din 02.03.2021

R E F E R A T,

Având

în vedere: dispozițiile

din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ, privitoare la sedintele de consiliu local și
modalitatea de convocare a acestora respectiv art. 134 alin. (4) În caz de forţă majoră
şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, ai
oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ - teritoriale ori în alte situaţii
stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea
acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se
face de îndată. Urgenta este data de faptul ca Anexa nr.1 la HCL nr. 1 din 26.0.2021
privind utilizarea în cursul anului 2021 a excedentului anual al bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 , este necesara fi modificata , in vedera
efectuarii de plati.
Fata de cele prezente rog sa dispuneti, convocarea Consiliului local Baia.

Consilier superior ,
Ec .Alina Apostol
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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI B A I A
Nr. 1683 din 02.03.2021

PROCES VERBAL DE AFISARE
DISPOZITIE nr. 90 /02.03.2021

Încheiat astăzi 02.03.2021,
Subsemnata Cocean Rodica , in functia de secretar general al comunei Baia, judeţul
Suceava, astăzi data de mai sus am procedat la afişarea Dispoziţiei nr.90 /02.03.2021 si a
anexei acesteia, emisă de primarul comunei, pentru aducerea la cunoştinţă publică a
acesteia, prin care convoacă membrii consiliului local în ședinţă Extraordinară, de indata,
pentru data de 03.03.2021.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

Jr. Cocean Rodica
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