
 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E   
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 

și  implementarea proiectului 
 
Consiliul  local al comunei Baia, judetul Suceava, având în vedere; 
 -   referatul de aprobare prezentat de d-na Tomescu Maria, primarul comunei Baia, înregistrat sub nr. 8315 din 
22.10.2021;  
-    raportul comun al  Compartimentului  financiar contabil  si Compartimentului achizitii publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8357 din 25.10.2021; 
-   raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia, înregistrat sub nr.8475 /28.10.2021;     
-   prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările si completările 
ulterioare; 
-    Hotărâre Consiliului local Baia nr.26/2021 privind  aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Baia 
aferent anului 2021; 
-   Ordinul Ministrul mediului, apelor şi pădurilor nr.1866 din 12.10.2021 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a 
Programului privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public; 
     În temeiul  dispoziţiilor art. 129 alin.(2), litera “b” si“d”  , art.139 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare; 

  
HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă privind aprobarea  întocmirii documentaţiei -tehnico - economice aferente proiectului de investiții  
privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  și  achiziționarea  serviciilor  de  consultanță  
pentru depunerea   și  implementarea proiectului.           

Art. 2. Se  aprobă achizitionarea  serviciilor  de consultantă  pentru depunerea  și implementarea proiectului privind 

creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  si  achiziționarea  serviciilor  de  consultanță  pentru 

depunerea si  implementarea proiectului. 

Art. 3 .  Sumele  necesare realizării proiectului vor fi  suportate de la bugetul local de venituri si cheltuieli.  

Art. 4. Prezenta hotărâre  se  comunică Instituției Prefectului – Suceava,  primarului comunei Baia, Compartimentelor 
financiar contabil si achiziții publice  și aduce la cunoştinţă publică prin  afişare. 
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