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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, 

în  Ședință  Ordinară din  data de  28.10.2021   

 

 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr. 8011 din 15.10.2021 ;  
       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  
28.10.2021, orele 12.00 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 informările de la capitolul diverse vor fi puse la dispoziția 
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                                                                                p.  Secretarul general al comunei 
                                                                                                                               Apopei Vasilică 
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Anexa la dispozitia nr.380  din 22.10.2021  
    
Proiectul   ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a  Consiliului local Baia din  data  28.10.2021     

1. Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedintei  ordinare din data de 29.09.2021  –  
initiator   secretarul general al comunei;  

2. Proiect de hotărâre nr.7960 din 14.10.2021 privind  aprobarea  contului  de  execuție al bugetului  
de  venituri și cheltuieli aferent  trimestrului  III  al anului 2021 -  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.8313 din 22.10.2021 pentru modificarea Anexei la HCL  nr. 18/03.03.2021    
      privind modificarea  Anexei  nr.1 la HCL nr.1/2021 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2021 a  
       excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar  al anului 2020 
       -  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……,   

 4.  Proiect de hotarare nr.7961 din 14.10.2021 privind  aprobarea  modificării bugetului local  de     
  venituri și   cheltuieli aferent anului 2021 -  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……,   
5. Proiect de hotărâre nr.7962  din14.10.2021 privind aprobarea realizării investiţiei „ Extindere retea 

  de apa si canal din bugetul local in  comuna Baia ”, județul Suceava - inițiator 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……,   
        6. Proiect de hotărâre  nr.7963 din 14.10.2021  privind înregistrarea comunei Baia în Sistemul  
         National Electronic de Plata online a taxelor și impozitelor locale utilizând cardul bancar (SNEP) –  
          inițiator 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. 7964 din 14.10.2021 privind darea în folosință gratuită către Episcopia   
   Romano-Catolică de Iași a unui  imobil -teren situat în sat Baia, comuna Baia, județul 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 învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale……,  
         -   Comisia pentru învăţământ,sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale……,   

  8. Proiect de hotarare.nr.7965 din 14.10.2021 privind desemnarea  reprezentantilor  Consiliului local   
  Baia  în Consiliile de administratie ale unitatilor de învățământ preuniversitar de stat  din 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,……… 
         -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale……,            

            9. Proiect de hotărâre nr. 7966 din 14.10.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de  
           funcţii al aparatului  de specialitate al primarului comunei  Baia , judetul Suceava- initator primarul   
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           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 hotărâre  nr.7967 din 14.10.2021 privind   aprobarea acordării unor sume de bani, cu  
        titlu de sprijin  financiar,  către  unitatile de cult de pe raza comunei 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,……… 
         -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale, 
        11. Proiect de hotărâre nr.8309  din  22.10.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului  
         local  Baia în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea  
         funcției de director al Școlii Gimnaziale ,,Nicolae Stoleru” - 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…, 
          12. Proiect de hotărâre nr. 8310 din 22.10.2021 privind aprobarea   devizului (faza PT) la obiectivul de  
          investii,, Modernizare pod situat pe strada Mlesnița  Constantin”-  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…, 
        13. Proiect de hotărâre nr.8311 din 22.10.2021 privind aprobarea   devizului (faza PT) la obiectivul de  
         investii,, Amenajare trotuare pe strada Stefan cel Mare și semnalizare de la intersectia cu strada  
         Alexandru cel Bun”-  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…, 
        14. Proiect de hotărâre nr. 8314 din 22.10.2021 privind implementarea proiectului „AMENAJARE  
        DRUMURI DE EXPLOATARE  AGRICOLA 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,……… 
          -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale…, 
        15. Proiect de hotărâre nr. 8315 din 22.10.2021  privind   aprobarea  întocmirii documentaţiei -tehnico       
          - economice aferente proiectului de investitii  privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii 
         de iluminat public  si  achizitionarea  serviciilor  de  consultanta  pentru depunerea             
         si  implementarea proiectului -  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…, 
         16. Proiect de hotărâre nr.8316 din 22.10.2021 privind aprobarea  elaborarii documentațiilor  

         necesare realizării obiectivului de investitii ,, CONSTRUIRE CREŞĂ PROIECT TIP ‐ CREȘĂ  PENTRU   
          MAX. 4 GRUPE, 40 COPII, varianta 2, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA -  inițiator  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…, 
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            17.  Proiect de hotărâre nr. 8317 din 22.10.2021  privind aprobarea  elaborării documentațiilor  
          necesare realizării obiectivului de investitii ,,Sală de sport școlară (tribună 102 locuri) - proiect tip,  
          variantă centrală combustibil solid,  comuna Baia, județul 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,……… 
          -   Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale…, 
 

    
          II  Diverse  

 
                                                                                                                                Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                       p.   Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                        Apopei Vasilică  
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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA  COMUNEI  B A I A  

Nr. 8320  din 22.10.2021     
                                                     
 
 

PROCES VERBAL DE AFISARE  

                                                DISPOZITIE nr.  380 din   22.10.2021    
  
 

 
 

 
            Încheiat astăzi  22.10.2021, 

           Subsemnatul  Apopei Vasilica ,cu atributii delegate pe perioada de concediu al  

secretarului general  al comunei  Baia, judeţul Suceava, astăzi data de mai sus am procedat  

la afişarea Dispoziţiei nr.380/2021 și  a anexei acesteia, emisă de  primarul comunei, pentru 

aducerea la cunoştinţă publică a acesteia, prin care convoacă membrii consiliului local în 

ședinţă Ordinară pentru data de 28.10.2021 

              Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal. 

                                                  
 
 

p. Secretar  general comună, 
Apopei Vasilică 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


