
           

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei tehnice-economice 
pentru obiectivul de investiții „Construire poarta de intrare în comuna Baia” 

                                                                
Consiliul local al comunei  Baia, județul Suceava, luând act de :  

-   referatul de aprobare al doamnei Tomescu Maria , primarul comunei Baia, din care reiese necesitatea și   

oportunitatea  investitiei, inregistrat sub nr. 3461 din 12.05.2021; 

-   raportul  de specialitate comun al Compartimentului urbanism si al Compartimentului financiar contabil  din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului  comunei Baia, nr.3549 din 17.05.2021; 

 - AVIZUL Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr. 3629 din 19.05.2021; 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 -  prevederile  Legii  nr. 98/2016 privind achizitiile publice și ale  H. G. nr. 395/2016 pentru  aprobarea  Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului  -  

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 -   prevederile art.20 alin.(1) lit.  i, Secţiunea a 3-a prevederi referitoare la investiţii publice locale,  art. 41  din   

Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile   ulterioare; 

-      prevederile  art. 129 alin. (2) lit. „b“  din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

       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, 

 
HOTARĂŞTE: 

 
Art.1.  Se aprobă documentatia tehnico -economică necesară realizarii  obiectivului  de   investitii ,,Construire poarta 

de intrare” in comuna Baia ( dinspre Fălticeni) , anexă la prezenta hotarare  . 

Art. 2.  Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1, in suma de 230.000 se face din bugetul local al 

comunei Baia, conform listei de investiţii aprobate, potrivit legii ,de la  capitolul 70.02, titlul 71.02 Cheltuieli de 

capital .    

Art. 3.  (1) Primarul  comunei Baia si compartimentele de specialitate, vor duce la  îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

          (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin grija 

secretarului general al comuneri Baia . 

                                                                                                  
    Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

       Petruț HLIHOR        Rodica COCEAN 
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