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COMUNA BAIA - CONSILIUL LOCAL 

 

 
                                                                          HOTĂRÂRE 

privind aprobarea intocmirii documentațiilor necesare 
realizării unor obiective de investiții de interes local  

 
Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava luând act de : 
-     referat  de aprobare prezentat  de către d-na  Tomescu Maria , primar al comunei Baia, judeţul Suceava, 
înregistrat  cu nr.  3427 din 11.05.2021 ; 
-    raportul comun al   Compartimentului financiar contabil  și al Compartimentului urbanism și amenajare teritoriu 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 3551 din 17.05.2021 ;  
-    raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, inregistrat sub nr. 3611 din 
19.05.2021; 
-    Hotararea Consiliului local Baia nr. 26 din 16.04.2021 privind  aprobarea  bugetului local  de venituri si  
cheltuieli al comunei Baia, aferent anului 2020 si estimarile pentru anii 2022-2024 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-     art.129  alin.(2) lit.„b“, lit.„d ”, din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 57 privind Codul administrativ  cu 

modificarile ulterioare; 

-    art.  44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare, 

     În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1)  si art.196, alin. (1), lit. „a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  nr. 

57 privind Codul administrativ 

                                                                          
 H O T Ă R Ă Ş T E:    

Art.1.  Se aprobă  elaborarea  documentațiilor necesare pentru realizarea următoarelor  obiective de investii, de 

interes local,  pe raza UAT Baia, judetul Suceava,  astfel: 

(1).,, Extindere retea de apa si canal din bugetul local in  comuna Baia “ pentru care se alocă de la bugetul 

local de venituri și cheltuieli in  suma de  450.000 lei, cap 70.02  Alimentare cu apa - Titlul 71 Cheltuieli de capital, 

(2). ,,Amenajarea  de alei pietonale, trotuare, semnalizare  rutieră la  Gradinita nr. 3 din  sat Baia ”, pentru care 

se alocă de la bugetul local de venituri și cheltuieli suma de  65.000 lei de la cap. 84.02 Drumuri si poduri, Titlul 71 

Cheltuieli de capital. 

(3). ,,Amenajarea  de alei pietonale, trotuare, semnalizare rutiera  la Școala nr. 3 din  sat Baia” , pentru care 

se alocă de la bugetul local de venituri și cheltuieli suma de  25.000 lei de la cap.84.02,  Titl. 71. Cheltuieli de 

capital.   

 (4). ,,Modernizare  pod   situat pe strada  general Mlesnita Constantin”, pentru care se alocă de la bugetul 

local de venituri și cheltuieli suma de 120.000 cap.84.02 Drumuri si poduri ,Titl. 71.01.10 Cheltuieli de capital  .        

 (5). ,,Construire sens giratoriu la intersectia strazilor inv.Gheorghe Onisoru cu General Mlesnita 

Constantin”, pentru care se alocă de la bugetul local de venituri și cheltuieli suma de 30.000  de la cap.84.02,  

Titl. 71. Cheltuieli de capital.   

 



 

 

 (6).,,Extindere retea de iluminat public stradal, in localitatea Baia” pentru care se alocă de la bugetul local 

suma de  100.000 lei ,  de la 70.02 Iuminat public, Titlul 71 Cheltuieli de capital.   

 
Art.2.  Sumele  alocate  la Art.1  sunt prevăzute in bugetul local de venituri si cheltuieli , iar achizițiile publice se vor 
face  în conformitate cu legislația în vigoare.  

Art.3. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentul financiar contabil, Compartimentul achizitii publice va duce 
la  îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija secretarului 
general al comunei Baia .         

 
     Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

       Petruț HLIHOR        Rodica COCEAN 
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