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JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE  
privind achizitionarea serviciilor de proiectare si execuție 

a sistemului de supraveghere video pentru obiective ce apartin UAT BAIA 

 
Consiliul local al  comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere:  
-   referatul de aprobare al  doamnei Tomescu Maria, primarul comunei  Baia, în calitatea sa de initiator, 
înregistrată  sub nr. 3424  din 11.05.2021;  
 -   raportul comun al Compartimentului    financiar contabil si al compartimentului urbanism , inregistrat sub 
nr.3540 din 17.05.2021; 
-    Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 3609 din 19.05.2021 ; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:   
-      art.5 alin.(3), art. 20 alin.(1) lit. ,,i”  din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și 
completarile ulterioare; 
-   prevederile art. 7 alin.(5)  din   Legea   nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările 
ulterioare și a  Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 
achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin  HG 395/2016. 
             În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului  nr. 

57/2019 privind Codul administrativ  cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1. Se aproba achiziționarea  de servicii de proiectare si execuție a sistemului de supraveghere video pentru  
obiective  ce apartin UAT BAIA ,  
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 100.000 lei   pentru achiziționarea serviciilor prevăzute la art.1.          
Art.3. Cheltuielile necesare  vor fi suportate din bugetul local  al  comunei  Baia, judetul Suceava astfel: 
         - 20.000 lei de la cap.51 02 titlul 71 Cheltuieli de capital 
         - 80.000 lei de la cap.70.02 titlul 71 Cheltuieli de capital  
Art.4. În aplicarea prevederilor art.1 din prezenta hotărâre se mandateaza  primarul comunei Baia, Maria 
Tomescu   cu  incheierea și semnarea contractului de servicii  cu respectarea prevederilor legislaţiei din 
materia achiziţiilor publice.  
 Art.5. (1)Prezenta hotărâre se comunică :  Instituţiei Prefectului Judeţul Suceava - Primarului comunei -  
Compartimentelor Financiar Contabil  și achiziții publice   
           (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija 
secretarului general al comunei Baia . 
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