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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, 

in Ședinţă Ordinară din data de 28.06.2021 

 

 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr.4400 din  22.06.2021;  
       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  
28.06.2021, orele 13.00 care va avea loc la  sediul  Consiliului local  Baia cu proiectul  ordinii de zi  din anexa, ce 
face parte integrantă din prezenta dispoziție.  
 
Art.2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi constând in proiectele de hotărâre însoțite de referatele de 
aprobare a inițiatorului, rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort, documente ce stau la baza 
inițierii proiectelor, precum si  cererile, adresele si informarile de la capitolul diverse vor fi puse la dispozitia 
consilierilor locali, prin următoarele modalități, conform opțiunilor exprimate de către aceștia, respectiv: în format 
letric, în format electronic  precum și prin consultare la sediul primăriei.  
 
Art. 3. Proiectele de  hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi înaintate  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, județul Suceava, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții. 

 
    

         Primar,                                                                                                      Contrasemnează,  
  dr. Tomescu Maria                                                                                  Secretarul general al comunei 
                                                                                                                            jr. Cocean Rodica  
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Anexa la dispozitia nr.  235   din  22.06.2021    
Proiectul   ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a  Consiliului local Baia din  data 22.06.2021     
I. 
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 nr.3327  din 07.05.2021 privind  aprobarea  Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local Baia , județul 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,……… 
       -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,      
  3 . Proiect de hotarare  nr. 4361  din 18.06.2021  privind  aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile  
      metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării     
      Consiliului local Baia -  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. 4292  din 15.06.2021 privind  aprobarea  contului  de  executie al bugetului  
      de venituri și cheltuieli aferent  trimestrului  I  al anului 2021 - initator 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…….,      
   5. Proiect de hotărâre  nr.4410 din  22.06.2021 privind  aprobarea modificarii  bugetului local de  
      venituri si cheltuieli - initator 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…….,      
   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; 
       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,………  
   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   
      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…….,      
   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  ; 
      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,……… 

   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;  
       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 programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……… 
  
 
 
 
  10. Proiect de hotarare 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  ; 
       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,………  
   11. Proiect de hotarare nr. 4374 din 18.06.2021 privind modificarea Anexei la  HCL nr.10/30.01.2020    
       privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și personalului contractual din cadrul  
       aparatului  de specialitate al Primarului  comunei Baia, 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 programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe,……… 

        -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,         
     12. Proiect de hotărâre nr. 4403  din 22.06.2021  privind   alegerea președintelui de sedință - initiator  
        primarul   comunei;   
       Se solicita aviz de la : 
       -  Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice.......,           
     II  Diverse  

- Aducerea la cunostința Consiliului local a Circularei nr. 8448/10/8 din data de 20.05.2021 a Institutiei 
prefectului – Suceava, referitoare la organizarea Monitorului Oficial Local. 

- Aducerea la cunostința Consiliului local  a stării  privind dosar nr. 1268/86/2020, avand ca obiect 
,, anulare act administrativ.”   

 
 

                                                                                                                                Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                          Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                  jr.   Cocean Rodica  
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ROMANIA 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA   
Nr. 4400 din  22.06.2021 

 
 
 

 
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 Şedința Ordinară  pentru  luna  IUNIE -

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.4401  din  22.06.2021 

                                                     

 
 

 
PROCES VERBAL DE AFISARE  

DISPOZITIE nr. 235   din  22.06.2021    
 

 
 

 
            Încheiat astăzi  22.06.2021, 

           Subsemnata Cocean Rodica, în functia  de secretar general  al comunei  Baia, judeţul 

Suceava, astăzi data de mai sus am procedat  la afişarea Dispoziţiei nr.235/22.06.2021 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 

28.06.2021. 

              Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

                                                  
 
 

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

PRIMARIA COMUNEI  BAIA  
NR.  4408     din 22.06.2021 

 

 
 

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 funcț ionare 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   privind 
   aprobarea 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  

 


