
                    
                                                                             

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

 
  

H O T Ă R Â R E 
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 

 
 

  Consiliul local al comunei Baia, judetul Suceava,  
  Luând in dezbatere:  
  -     referatul de aprobare al primarului comunei Baia, înregistrat sub nr. 8313 din 22.10.2021; 
  -     raportul  prezentat de  Compartimentul  financiar contabil, patrimoniu, impozite si taxe locale, înregistrat sub nr. 
8318 din 22.10.2021; 
-      Avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 8463  / 28.10.2021  ; 
Analizând temeiurile juridice, respectiv: 
-     prevederile  art. 58, alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu 
modificarile si completarile   ulterioare;  
       În temeiul prevederilor art. 129 alin.(4) lit.,,a”, art 139 alin. (1) art.196 alin.(1) lit.,,a”, art. 197 din Ordonanța 
 de Urgență  a Guvernului  nr. 57/2019, privind Codul administrativ ,cu modificările și completările ulterioare;  
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local  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 se modifică și se completează conform Anexei , care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Primarul în calitate de ordonator  principal de credite prin compartimentul financiar contabil, va duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri..  
Art.3. Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut de lege, primarului 
comunei  Baia, prefectului județului  Suceava si se aduce la cunoștinţă publica prin afișare. 

 
 
 

Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

 Mihail -Cornel GOGU                                               Rodica COCEAN 
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Anexa   HCL nr.86/28.10.2021 
Nr.crt Denumirea obiectivului de investitie 

Sectiunea de dezvoltare- Bugetul Local 

Capitolul Suma  

-lei- 

1. Construire centru after school in comuna 

Baia, prin PNDR  masura 7.2 

68.02.58 355.234 

2. Modernizare drumuri comunale  in comuna 

Baia, judetul Suceava,prin PNDR  masura 

7.2 

84.02.58 1.057.665 

3. Construire gradinita  in comuna Baia, judetul 

Suceava , prin PNDR  masura 7.2 

65.02.58 8.330 

4. Achizitie, amenajare si imprejmuire teren 

pentru  cimitir  in comuna Baia, judetul 

Suceava 

67.02.71 50.000 

5. Bransamente la  retele de alimentare cu apa 

si canalizare in satul Bogata, comuna Baia, 

judetul Suceava 

70.02.71 242.000 

6.  Extindere retele de alimentare cu apa si 

canalizare in comuna Baia, judetul Suceava 

70.02.71 300.000 

7. Extindere retele de alimentare cu apa si 

canalizare in comuna Baia, judetul Suceava” 

prin PNDL   

70.02.71 528.781 

8. Extindere retele de alimentare cu apa si 

canalizare in comuna Baia, judetul Suceava”, 

prin PNDR  masura 7.2 

70.02.58 4.680 

9. Infiintare retea de distributie gaze naturale in 

comuna Baia, judetul Suceava 

70.02.71 50.000 

10. Modernizarea sistemului de iluminat public 

prin cresterea eficientei energetice a 

corpurilor de iluminat si prin gestionarea 

inteligenta a energiei electrice in 

infrastructura de iluminat public din comuna 

Baia, judetul Suceava 

70.02.71 50.000 

11. Construire centru medical in comuna Baia, 

judetul Suceava 

70.02.71 400.000 

12. Strategia de dezvoltare  a comunei Baia, 

judetul Suceava 

70.02.71 40.000 



13. Construire poarta de intrare in comuna Baia, 

judetul Suceava, dinspre Falticeni 

70.02.71 20.000 

14. Modernizare drumuri comunale in satele Baia 

si regularizare pirau Bogata in comuna Baia, 

judetul Suceava, Prin CNI 

84.02.71 15.000 

15. Modernizare drumuri de interes local in 

comuna  Baia”, prin CNI 

84.02.71 150.000 

16. Modernizare drumuri comunale prin reparatii 

si ridicari cote capace in comuna Baia, 

judetul Suceava  

84.02.71 266.500 

17. Amenajare centru civic –realizare de trotuare 

in comuna Baia, judetul Suceava 

84.02.71 40.000 

18. Amenajare drumuri de exploatare agricola in 

comuna Baia, judetul Suceava 

84.02.71 100.000 

19. Modernizare drumuri comunale in comuna 

Baia, judetul Suceava,finantat prin PNDR, 

Masura 7.2 

84.02.58 103.500 

20. Amenajare trotuare in comuna Baia, judetul 

Suceava spre Biserica Alba”  

84.02.71 115.000 

 Total excedent buget local sectiunea de 

dezvoltare  

 3.896.690 

 

Nr.crt Denumirea obiectivului de investitie 

Sectiunea de functionare –Bugetul Local 

Capitolul Suma  

-lei- 

1. Refacere drum Strada Prundului din comuna Baia 84.02.20 42.791 

2. Refacere suprastructura din balast pentru retele 

stradale din comuna Baia afectate de calamitati 

naturale-(conform HG 554/2020) 

84.02.20 306.687 

 Total excedent bugel local sectiunea de 

funcionare 

 349.478 

 
        Primar,                                                                                              Consilier sup.  

       Tomescu Maria                                                                                   Apostol Alina 

 

 
Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

 Mihail -Cornel GOGU                                               Rodica COCEAN 

 
 

                                   
 
  


