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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  25.11.2021   

 

 dr. Tomescu Maria,  primarul comunei  Baia, judeţul Suceava; 
 Avand in vedere : 
 -     Referatul de specialitate  înregistrat sub nr. 9335 din  17.11.2021 ;  
       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  
25.11.2021, orele 14.00 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                                                                                Secretarul general al comunei 
                                                                                                                        Cocean Rodica 
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Anexa la dispozitia nr. 415   din 19.11.2021  
    
Proiectul   ordinii de zi  al Ședinţei  Ordinare a  Consiliului local Baia din  data  25.11.2021     

1.  Supunerea spre aprobare a procesului  verbal al sedinței  extraordinare, de îndata,  din data de  
18.11.2021  – initiator   secretarul general al comunei; 

2.  Proiect de hotărâre nr. 9352 din 17.11.2021 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……, 
       3. Proiect de hotarare nr.9336  din 17.11.2021 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……, 
        4. Proiect de hotarare nr.9337  din 17.11.2021 privind trecerea din domeniului public al comunei  
         Baia,  judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-construcție ( primaria veche, 
         muzeul satului Baia), situat pe strada Petru Rares nr.15, in vederea demolării-  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. 9338 din 17.11.2021 privind aprobarea organizării şi desfăşurării unor   
  manifestări cultural – artistice şi comemorative în perioada 1 – 31 decembrie 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……,          
         6. Proiect de hotărâre  nr. 7725 din 05.10.2021 privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului   

         public de salubrizare la nivelul comunei  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……,  

   7. Proiect de hotărâre  nr. 9353 din 17.11.2021 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de   
   care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Baia în anul   
   şcolar 2021 - 2022-   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.9354 din 17.11.2021 pentru participarea Comunei Baia la Programului   
  privind creșterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea  
  indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „CRESTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE IN   

   INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC IN 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,……… 
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         -  Comisia pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, activităţi social - culturale……,            
      9.  Proiect de hotărâre nr.9339 din 17.11.2021 privind  vânzarea  prin licitatie publică deschisă a  unor      
      bunuri imobile - teren situate în   Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia 

         - 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……,   
 
          II  Diverse  

 
                
 
                                                                                                                 Contrasemnează, 
              Primar,                                                                                        Secretarul general al comunei                                                                                              
           dr. Tomescu Maria                                                                                          Cocean Rodica 
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