
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
                 privind aprobarea  bugetului local  de venituri si cheltuieli al comunei Baia   
                                        aferent anului 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 
 
   Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava, 
   Avand in vedere; 

-     referatul de aprobare  nr. 2260 din 23.03.2021 al  doamnei Maria TOMESCU, primarul  comunei  Baia, 
judetul Suceava;  
-     raportul de specialitate al Compartimentului  financiar –contabil, inregistrat sub nr.2895  din  13.04.2021; 
-   raportul ordonatorului principal de credite nr. 2894 din 13.04.2021,privind necesitatea adoptarii  bugetului 
local de venituri si cheltuilei la nivelul comunei Baia, pentru anul 2021 ; 
-   rapoartele  de avizare  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, judetul 
Suceava, inregistrate sub nr.2973 din 16.04.2021; 
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile: 
-    prevederile Legii nr. 15 din 08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, publicată în Monitorul  Oficial 
al României  nr. 236 din 09.03.2021; 
-    prevederile art.1, alin.2  lit. a, art.2 alin.1,pct. 7, art.19 alin.1, lit. a, art. 20 alin.1 lit. a, art. 26  şi art.39  alin.6, 
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;        
-     art. 7 din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia  publică, republicata, cu 
modificarile și completarile ulterioare;    
      În temeiul prevederilor art. 129 alin.4, lit. a şi art. 139  alin.3, lit a), art. 196 alin.1,lit a din  OUG nr. 57/2019 
,privind Codul administrative  cu modificarile si   completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

Art. 1. Se aprobă  bugetul local de venituri şi cheltuieli  al  comunei Baia  aferent anului 2021  si estimările  
pentru anii 2022-2024, conform anexei  nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aproba Lista de investitii  pe capitole aferentă  anului 2021, conform anexei nr.2  care face parte 
integrantă din prezenta hotarare; 
Art. 3.  Se aprobă numărul de personal, precum si fondul de salarii aferent anului 2021, conform anexei nr.3  
care face parte integrantă din prezenta hotarare;  
Art. 4.  Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin  Compartimentul  financiar -contabil, va urmări 
derularea intocmai a bugetului local pentru anul 2021, cu respectarea legalitatii si incadrarea in sumele 
propuse si aprobate atat la venituri cat si la cheltuieli.  
Art. 5. Prezenta hotărâre  se comunică, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, 
Compartimentului financiar contabil, Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu  
privire la legalitate,  Administratiei Județene a Finanțelor publice Suceava și  și se aduce la cunoștință publică 
prin afișare pe site-ul comunei www.comunabaia.ro 
                                                                               
 Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                      Secretarul general al  C o m u n e i   

       Petruț HLIHOR                Rodica COCEAN 
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 R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BAIA -   PRIMAR 
                                                                           

PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E 
                       privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baia   
                                        aferent anului 2021 si estimarile pentru anii 2022-2024 

 
   Consiliul local al comunei  Baia , judeţul Suceava, 
   Avand in vedere; 

-     referatul de aprobare  nr. 2260 din 23.03.2021 al  doamnei Maria TOMESCU, primarul  comunei  Baia, 
judetul Suceava;  
-     raportul de specialitate al Compartimentului  financiar –contabil, inregistrat sub nr.2895  din  13.04.2021; 
-   raportul ordonatorului principal de credite nr. 2894 din 13.04.2021,privind necesitatea adoptarii  bugetului 
local de venituri si cheltuilei la nivelul comunei Baia, pentru anul 2021 ; 
-   rapoartele  de avizare  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, judetul 
Suceava; 
Analizand temeiurile juridice respectiv prevederile: 
-    prevederile Legii nr. 15 din 08.03.2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021, publicata în Monitorul  Oficial 
al României  nr. 236 din 09.03.2021; 
-    prevederile art.1, alin.2  lit. a, art.2 alin.1,pct. 7, art.19 alin.1, lit. a, art. 20 alin.1 lit. a, art. 26  şi art.39  alin.6, 
din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;        
-     art. 7 din  Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia  publică, republicata, cu 
modificarile și completarile ulterioare;    
      În temeiul prevederilor art. 129 alin.4, lit. a şi art. 139  alin.3, lit a), art. 196 alin.1,lit a din OUG nr. 57/2019 
,privind Codul administrative  cu modificarile si   completarile ulterioare; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E   : 

Art. 1. Se aprobă  bugetul local de venituri şi cheltuieli  al  comunei Baia  aferent anului 2021  si estimarile  
pentru anii 2022-2024, conform anexei  nr. 1  care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
Art. 2. Se aproba Lista de investitii  pe capitole aferentă  anului 2021, conform anexei nr.2  care face parte 
integrantă din prezenta hotarare; 
Art. 3.  Se aprobă numărul de personal, precum si fondul de salarii aferent anului 2021, conform anexei nr.3  
care face parte integrantă din prezenta hotarare;  
Art. 4.  Primarul in calitate de ordonator principal de credite prin  Compartimentul  financiar -contabil, va urmări 
derularea intocmai a bugetului local pentru anul 2021, cu respectarea legalitatii si incadrarea in sumele 
propuse si aprobate atat la venituri cat si la cheltuieli.  
Art. 5. Prezenta hotărâre  se comunică, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Baia, Prefectului 
judetului Suceava,  Administratiei Județene a Finanțelor publice Suceava si se aduce la cunoştinţă publica prin 
grija secretarului prin afişare.         
Nr. 2260 din 23.03.2021 
Initiator , 
primar, Tomescu Maria                                                                                  Avizat de legalitate, 

                                                                                                Secretarul general al comunei 
                                                                                                                        Jr.  Cocean Rodica  
 


