
 

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E   
privind aprobarea  elaborarii documentatiilor necesare realizării obiectivului de investitii  

,, PROIECT TIP - CONSTRUIRE CREŞĂ PROIECT TIP ‐ CREȘĂ PENTRU  MAX. 4 GRUPE, 40 COPII,  
varianta 2, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 
Consiliul local al comunei  Baia, judeţul Suceava luând act de : 
-  referatul  de aprobare prezentat  de către d-na  Tomescu Maria , primar al comunei Baia, judeţul Suceava, 
înregistrat  cu nr.8316 din 22.10.2021, prin care propune aprobarea elaborarii documentatiilor necesare realizării 

obiectivului de investitii ,, PROIECT TIP - CONSTRUIRE CREŞĂ PROIECT TIP ‐ CREȘĂ PENTRU  MAX. 4 
GRUPE, 40 COPII, varianta 2, COMUNA BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”, 
-      raportul comun al   Compartimentului financiar contabil  și al Compartimentului urbanism și amenajare teritoriu 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.8323 din 25.10.2021 , prin care prin care se 
motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității;  
-      avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Baia, înregistrat sub nr. 8477 din  28.10.2021; 
  Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-     Legea 24/20002 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată si completată.  
-    Programul Național de Construcții de interes Public sau Social, subprogramul ,,Unităţi şi instituţii de învăţământ 
de stat”, derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții ''C.N.I.''- S.A. 
-    Ghidul Solicitantului pentru accesarea Programul Național de Construcții de interes public sau social; 
      În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) si alin.(14), art.139 alin. (1),art. 196 alin. (1) lit a) din OUG 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 H O T Ă R Ă Ş T E:    

Art.1. Se aprobă  elaborarea  documentatiilor necesare relizarii obiectivului de investitii ,, PROIECT TIP - 

CONSTRUIRE CREŞĂ PROIECT TIP ‐ CREȘĂ PENTRU  MAX. 4 GRUPE, 40 COPII, varianta 2, COMUNA 

BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA”.  

Art.2. Se aprobă achizitionarea de  servicii de consultanță pentru întocmirea și depunerea cererii de finanțare în 

vederea obținerii finanțări în conformitate cu Ghidul de finanțare a Programului pentru obiectivul de investitii 

mentionat. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, 
primarului comunei Baia şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
primăriei.         
   
Președintele de ședință,                                                                Contrasemnează: 

                                                                              Secretarul general al C o m u n e i   

      Mihail -Cornel GOGU        Rodica COCEAN 
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