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A N U N Ţ 
 
          În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia 
publică, se aduce la cunoştinţă publică  faptul că,  în data de  28.06.2021 orele 13.00, Consiliul local al 
comunei  Baia, judeţul Suceava, se întruneşte în şedinţa ordinară la sediul acestuia din comuna Baia, jud. 
Suceava în vederea dezbaterii următoarelor  puncte înscrise pe ordinea de zi: 
    1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 19.05.2021    – initiator 
secretarul general al comunei; 
    2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local 
Baia , județul Suceava-  initiator primarul comunei;                                                                                                             
    3 . Proiect de hotarare  privind  aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile  metodologice, 
organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului local Baia -  
initiator  primarul comunei  ; 
   4.  Proiect de hotarare  privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului de venituri și cheltuieli 
aferent  trimestrului  I  al anului 2021 - initator primarul comunei       
   5. Proiect de hotărâre  nr.4410 din  22.06.2021 privind  aprobarea modificarii  bugetului local de venituri si 
cheltuieli - initator primarul comunei; 
   6.  Proiect de hotarare nr.4376 din 22.06.2021 privind  aprobarea creditelor de angajament  pentru   
obiectivele de investiții multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli în perioada 2021-2022      - initator 
primarul  comunei; 
   7.  Proiect de hotarare  nr.3506 din 13.05.2021 privind  aprobarea ,,STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ DURABILĂ A COMUNEI BAIA pentru perioada 2021 -2027”- initiator  primarul  comunei;        
   8. Proiect de hotarare nr. 3426  din 11.05.2021  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  
pentru 
   obiectivul,, Extindere rețea electrică de iluminat public stradal, in localitatea Baia” -  initiator primarul  
    comunei  ; 
   9.  Proiect de hotarare nr.4360 din 18.06.2021 privind  acordul de principiu pentru   efectuarea 
operațiunilor 
  de dezlipire a unui  imobil înscris  în Cartea funciară,  care fac  parte din domeniul privat  al comunei Baia    
   initiator primarul comunei;  
  10.  Proiect de hotărare nr. 4409 din 22.06.2021  privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici  
pentru 
   obiectivul ,,Extindere retea de apa si canal din bugetul local in  comuna Baia “ -  initiator    primarul 
comunei ;    
   11. Proiect de hotărâre nr. 4374 din 18.06.2021 privind modificarea Anexei la  HCL nr.10/30.01.2020      
   privindaprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din cadrul     
   aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Baia, judeţul Suceava- initiator primarul comunei ; 
   12. Proiect de hotărâre nr. 4403  din 22.06.2021  privind   alegerea președintelui de sedință - inițiator  
    primarul   comunei;   



  DIVERSE  
  

Secretarul general al  comunei, 
 Cocean Rodica  


