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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 19.05.2021 

 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr.3462 din  06.05.2021;  
       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  
19.05.2021, 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.  182   din  12.05.2021    
Proiectul   ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a  Consiliului local Baia din  data 16.04.2021     
I. 
1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 16.04.2021  – initiator 

secretarul general al comunei; 
2. Proiect de hotărâre nr. 3424  din 11.05.2021 privind  aprobarea  realizari  lucrărilor de reparații  a   

Muzeului de istorie si etnografie 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,……… 
       -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social – culturale…….,      
  3 . Proiect de hotarare  nr.3425  din 11.05.2021  privind  achizitionarea  serviciilor de proiectare si execuție  
      a sistemului de supraveghere video pentru obiective  ce apartin UAT 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.3461 din 12.05.2021 privind  aprobarea documentatiei tehnice -economice      

      pentru obiectivul de investitii,,Construire poarta de intrare 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,……… 

   5. Proiect de hotarare nr. 3426  din 11.05.2021  privind aprobarea  realizarii investitiei ,,Construire porti – 
       semnale la intrare in satele Baia si Bogata -  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,……… 

   6. Proiect de hotarare nr.3427 din 11.05.2021 privind aprobarea intocmirii documentatiilor   necesare  
       realizării unor  obiective de investii , de interes local - 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…….,     
   7. Proiect de hotărâre nr. 3428  din 11.05.2021  privind    realizarea  de reparatii si modernizare  a locului     
      de joaca din satul Baia - initiator primarul   comunei;   
      Se solicita aviz d la : 
       -  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. 3321 din 06.05.2021  privind aprobarea Planului pentru asigurarea  
     resurselor umane, materiale și financiare, destinate prevenirii și gestionării situațiilor de  
     urgență pe anul 2021 - initiator primarul   comunei;   
     Se solicita aviz d 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. 3322  din 06.05.2021 privind modificarea Hotărârii  Consiliului local Baia  

     nr. 89/27.10.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente  
      proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice  

      on-line din comuna Baia, judetul Suceava”   – inițiat de 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…….,  
    10. Proiect de hotarare  nr. 3460 din 12.05.2021 privind  acordarea mandatului special Asociatiei  
     Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava să declanseze procedura de selectie  a membrilor   
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     Consiliului de administratie al Societatii ACET SA Suceava conform prevederilor OUG nr. 109/2011  
     privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. 
     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. 3323 din 06.05.2021 privind  modificarea si completarea documentatiei   in  
    vederea realizarii obiectivului de investitii de interes local,, Infiintarea  sistemului  de distributie a    
     gazelor naturale in comuna 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,……… 
     12. Proiect de hotarare nr.3324 din 06.05.2021  privind aprobarea intenţiei de cumpărare a unui teren  
     pentru  realizarea    unei baze sportive  în sat Baia, comuna Baia - 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,……… 
     13. Poiect de hotarare nr.3459 din 12.05.2021 privind acordarea unui premiu sportivei Anasiei    Andreea    
      - Natalia   pentru performante  în domeniul sportiv”- 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…….,  
 
     II  Diverse  
                                                                                                                                 Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                          Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                  jr.   Cocean Rodica  
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	9.  Proiect de hotarare  nr. 3322  din 06.05.2021 privind modificarea Hotărârii  Consiliului local Baia
	nr. 89/27.10.2020, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum și a cheltuielilor aferente
	proiectului „Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice
	on-line din comuna Baia, judetul Suceava”   – inițiat de primarul comunei.

