
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea creditelor de angajament pentru obiectivele de investiții multianuale ale bugetului de 

venituri și cheltuieli in perioada 2021-2023 
 
  Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     referatul de aprobare al   primarului comunei Baia, inregistrat sub nr.  4376 din 22.06.2021 ; 
  -     raportul  prezentat de  Compartimentul  financiar contabil, inregistrat sub nr.4465 din 24.06.2021; 
-     avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 4510 din 28.06.2021; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-      H.C.L nr. 26 din 16.04.2021, privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baia, pe 
anul 2021; 
-       Legea nr. 500/ 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
-       Art. 4, art. 36 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările 
ulterioare; 
-       Legii nr. 52/ 2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 
-       Legii nr. 82/ 1991 a contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare și instrucțiunile și 
normele de inchidere a situațiilor financiare pentru instituțiile publice; 
-       Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          Luând in considerare Pct. 1  din anexa la Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792 / 24.12.2002 
pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor 
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat și 
art. 1 din ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 547/ 20.03.2009, pentru modificarea și completarea Normelor 
Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul Ministrului 
Finanțelor Publice nr. 1792/2002. 
        În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1)- (2)lit. b)si alin 4, lit. b),al art 139 alin. (3), precum și al art. 196, alin.1  
lit. a) din OUG NR. 57 / 2019 privind Codul administrativ,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art . 1.  Se aproba creditul de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri si cheltuieli în 
perioada 2021 – 2023, pentru obiectivele de investiții Anexa , parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Primarul prin  compartimentele de specialitate din cadrul Primariei comunei Baia, vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Baia,  compartimentul 
de contabilitate, Instituției prefectului - județul Suceava în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și 
se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul comunei www.comunabaia.ro. 
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