
REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

Nr. de 
înregistrare  

Data 
înregistrării  

Funcţia, 
prenumele 
și numele 
iniţiatorului  

Titlul proiectului de hotărâre a 
consiliului local  

Avizele 
comisiilor 

de 
specialitate 

sesizate  

Structura/Persoana 
din aparatul de 
specialitate al 

primarului 
responsabilă cu 

elaborarea raportului 
compartimentului de 

resort 

Alte 
avize 

necesare 
conform 

legii 

Numărul 
de 

amenda 
mente  

Data 
dezbaterii în 

şedinţa 
consiliului 

local  

Finalizarea 
procedurii 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1.  07.05.2021   Consilier 
local  Natu 
Ioan   

privind  aprobarea  
Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului local 
Baia , județul Suceava   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3   

Secretar general    -    -  28.06.2021   Adoptat prin 
HCL 
nr.45/2021   

2.  18.06.2021     Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea Regulamentului 
cuprinzând măsurile  
metodologice, organizatorice, 
termenele și circulația proiectelor 
de hotărâri care se supun 
adoptării Consiliului local Baia   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

   

Secretar general     -   -   28.06.2021    Adoptat prin 
HCL 
nr.46/2021    

3 15.06.2021    Primar-
Tomescu 
Maria  

privind  aprobarea  contului  de  
executie al bugetului de venituri și 
cheltuieli aferent  trimestrului  I  al 
anului 2021   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 

3    

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale    

-    -  28.06.2021    Adoptat prin 
HCL 
nr.47/2021     

4 22.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea modificarii  
bugetului local de venituri  si 
cheltuieli 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale   

-   -   28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.48/2021   

5 22.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea creditelor de 
angajament  pentru   obiectivele de 
investiții multianuale ale bugetului 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale   

-    -  28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.49/2021   



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

de venituri și cheltuieli în perioada 
2021-2022 

 

6 13.05.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea STRATEGIEI 
DE DEZVOLTARE 
LOCALĂDURABILĂ A COMUNEI 
BAIA pentru perioada 2021 -2027 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale, 
Compartiment achizitii 
publice  

-   -   28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.50/2021   

7 18.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici  pentru    
obiectivul,, Extindere rețea 
electrică de iluminat public stradal 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism 

-    -  28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.51/2021   

8 18.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  acordul de principiu 

pentru   efectuarea operațiunilor 

de dezlipire a unor  imobile 

înscrise  în Cartea funciară,  care 

fac  parte din domeniul privat   al 

comunei Baia   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

  

Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism 

-   -   28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.52/2021   

9 22.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico – economici  pentru 

obiectivul ,,Extindere retea de apa 

si canal din bugetul local in  

comuna Baia 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale 

Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism 

-    -  28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.53/2021   

10 18.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind modificarea Anexei la  
HCL nr.10/30.01.2020 privind   
aprobarea   salariilor de bază 
aferente funcțiilor publice și 
personalului contractual din 
cadrul aparatului de specialitate  
al primarului  comunei Baia,  

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale 

 

-   -   28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.54/2021   
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11. 

 

22.06.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind alegerea președintelui de 
sedință 

COMISIA 2 Secretar general  - - 28.06.2021  Adoptat prin 
HCL 
nr.55/2021   

12. 05.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

Privind constituirea    si   
concesionarea  sistemului de  
distributie gaze  naturale  in 
comuna Baia,  judetul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale 

Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism 

- - 17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.64/2021   

13. 06.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  vânzarea  prin licitatie 
publică deschisă a  unor  bunuri 
imobile - teren situate în   
Comuna Baia, judeţul Suceava, 
proprietate privata a comunei 
Baia   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale, 
Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism, 
Compartiment  achizitii 
publice 

-   -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.75/2021   

14. 09.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea concesionării 
prin atribuire directă către  
COMPANIA NAȚIONALĂ  
POȘTA ROMÂNĂ SA a 
suprafetei de 193 mp  , 
apartinand  domeniului public al 
comunei Baia, judetul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment financiar 
contabil , patrimoniu, 
impozite si taxe locale 

Compartiment 
amenajarea teritoriului  
si urbanism 

-    -  29.09.2021 

 

 

 

 

Adoptat prin 
HCL 
nr.72/2021   

15.  14.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind darea în folosință gratuită 
către Episcopia Romano-Catolică 
de Iași a unui  imobil -teren situat 
în sat Baia, comuna Baia, județul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 

-   -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.90/2021   
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urbanism, 
Compartimentului 
cultural sportiv si 
promovare turism 

16 16.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  vânzarea unor suprafeţe 
de teren aparţinând domeniului 
privat al comunei Baia, cu 
respectarea dreptului de 
preempţiune al proprietarilor 
construcţiilor 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 

urbanism, 

Compartiment fond 
funciar, registru 
agricol.. 

-   -   29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.56/2021  

 

17 21.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

  privind  aprobarea  contului  de  
executie al bugetului de venituri și 
cheltuieli                                               
aferent  trimestrului  II  al anului 
2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

-    -  29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.58/2021  

 

18 21.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea modificării  
bugetului local de venituri 
         si cheltuieli 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

-   -   29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.59/2021  

 

19 21.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea  elaborarii 
documentațiilor           
         Tehnico - economice   
pentru realizarea obiectivului 
de investitii „ AMENAJARE 
DRUMURI DE  

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 

-   -   29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.60/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

          EXPLOATARE 
AGRICOLĂ  IN COMUNA 
BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA 

teritoriului  si 
urbanism, 

 

20 21.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea Planului de 
ordine, siguranță publică  și 
pază al comunei Baia 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

 Compartiment 
protecția mediului și 
situații de urgență 

 

-    -  29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.62/2021  

 

21 22.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind alocarea unor sume de 
bani  din bugetul local  de 
venituri si cheltuieli  al comunei 
Baia 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

Compartiment 
cultural sportiv si 
promovare turism 

-   -   29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.61/2021  

 

22 22.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea cumpărării 
unei suprafețe totale de 11.171 
mp  teren situat în comuna 
Baia  judeţul Suceava,  
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

 

-   -   29.07.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.57/2021  

 

23 26.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind stabilirea şi sancţionarea 
unor contravenţii pe raza 
administrativ teritorială a comunei 
Baia, judeţul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
protectia mediului si 
situatii de urgență 

-    -  29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.73/2021   

24 30.07.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  radierea din Cartea 
Funciară  și scoaterea din 
evidenta a unei suprafețe de 418 
mp ,categoria de folosință - drum 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

-   -   17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.65/2021  
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pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

25 02.08.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind constatarea încetării de 
drept a mandatului de consilier 
local al doamnei AMARIEI 
TUDORIȚA, înainte de 
expirarea duratei normale, prin 
demisie, şi declararea ca 
vacant a locului deținut de 
acesta 

COMISIA 2 

 

Secretarul general al 
comunei 

-   -   17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.63/2021  

  

26 09.08.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea Studiului de 
soluție pentru   obiectivul 
      ,, Alimentare  cu energie 
electrică Statie de pompare 
apa potabilă , apartinând 
comunei Baia , 
        amplasată în localitatea 
Bogata, com Baia, județul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

-    -  17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.66/2021  

  

27 11.08.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea cumpărării 
suprafetei de 2.200  mp   
         situat în comuna Baia , 
judeţul Suceava, in vederea 
extinderii cimitirului 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

-   -   17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.67/2021  

  

28 13.08.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea operațiunilor de 
rectificare a suprafețelor unor 
imobile înscrise în CF nr. 37366,  
CF nr. 37360 Baia  în sensul 
diminuării suprafeţelor și 
repoziționarea imobilului înscris în 
cartea funciara 37362 
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 

-   -   17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.68/2021  
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teritoriului  si 
urbanism, 

29 13.08.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind includerea unui bun  
imobil la Inventarul domeniului 
public al comunei Baia, județul 
Suceava, în vederea 
întabulării/înscrierii cu caracter 
definitiv a dreptului de   
proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

-    -  17.08.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.69/2021  

  

30 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă 

COMISIA 2 

 

Secretar general -   -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.70/2021  

 

31 07.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind desemnarea domnului 
consilier local  Anisia  Mircea în 
Comisia pentru învățământ, 
sănătate și familie, muncă și 
protecție socială activități social 
– culturale, culte și protecție  
copii din cadrul Consiliului Local 
al comunei Baia 

COMISIA 2 

 

Secretar general -    -  29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.71/2021  

 

32 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea  modificării 
bugetului local  de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

-   -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.74/2021  

33 21.09.2021   Primar-
Tomescu 
Maria 

privind completarea 
preambulului din HCL  nr.69 

din 17.08.2021  
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Secretar general -    -  29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.76/2021  
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34. 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind stabilirea modalității de 
gestiune a serviciului de 
iluminat public în Comuna 
Baia , judetul Suceava 
 
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

-   -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.77/2021  

 

35 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind    includerea   în 
domeniul privat  al comunei 
Baia, a unor suprafete de teren 
in vederea întabulării/înscrierii 
cu caracter definitiv  a   
dreptului de proprietate in 
evidentele de cadastru  si carte 
funciară 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 

urbanism, 

Compartiment fond 
funciar, registru 
agricol.. 

-    -  29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.78/2021  

 

36 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind preluarea în patrimoniul 
public a bunurilor aferente unor 
obiective de investiții ce 
deservesc sistemul de 
alimentare cu apă și canalizare 
al comunei Baia și 
transmiterea acestora  în 
administrarea operatorului 
regional S.C. ACET S.A. 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

-   -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.79/2021  
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Compartiment 
protecția mediului și 
situații de urgență 

 

37 08.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind    acordul de principiu 
pentru   efectuarea 

operatiunilor de dezlipire a 
unui  imobil înscris  în Cartea 
funciară,  care face  parte din 
domeniul public al comunei 

Baia   
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

 

- -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.80/2021  

 

38 20.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind “REABILIATRE 
TERMICA SEDIU PRIMARIE 
COMUNA BAIA, JUDETUL 

SUCEAVA” 
propus pentru finantare in 

cadrul programului 
“Programul privind creșterea 

eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a 

energiei în clădirile publice” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 

urbanism, 

 

- -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.81/2021  

 

39 22.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind ajustarea prețului 
contractului de achiziție publică 

de lucrări(proiectare si 
executie)  nr. 

4214/176/02.07.2020 privind 
realizarea obiectivului de 

investiții “ Construire    Centru 
medical  in sat Baia, comuna 

Baia, judeţul Suceava  ” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
achizitii publice 

- -   29.09.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.82/2021  
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40 29.09.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind includerea la finantare 
si aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici a  
proiectului     ,,MODERNIZARE 
DRUMURI DE INTERES 
LOCAL ÎN COMUNA BAIA, 
 JUDEȚUL SUCEAVA” prin 
programul Anghel Saligny 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism, 

 

- -   29.09.2021   Adoptat prin 
HCL 
nr.83/2021  

 

41 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

  privind  aprobarea  contului  
de  executie al bugetului de 
venituri și cheltuieli  aferent                                       
trimestrului  III  al anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

 

- - 28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.85/2021  

 

42 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  aprobarea  modificării 
bugetului local  de   venituri și   
cheltuieli aferent anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.87/2021  

 

43 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea realizării 
investiţiei „ Extindere retea 
  de apa si canal din bugetul 
local in  comuna Baia ”, județul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism 

 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.88/2021  
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44. 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind înregistrarea comunei 
Baia în Sistemul  National 
Electronic de Plata online a 
taxelor și impozitelor locale 
utilizând cardul bancar (SNEP) 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

 

- -    Adoptat prin 
HCL 
nr.89/2021  

 

45. 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind desemnarea  
reprezentantilor  Consiliului 
local  Baia  în Consiliile de 
administratie ale unitatilor de 
învățământ preuniversitar de 
stat  din comuna   Baia-  
initiator  primarul comunei 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.91/2021  

 

46 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea modificării 
organigramei şi statului de  
 funcţii al aparatului  de 
specialitate al primarului 
comunei  Baia , judetul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- -    Adoptat prin 
HCL 
nr.92/2021  

 

47 14.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind   aprobarea acordării 
unor sume de bani, cu  titlu de 
sprijin  financiar,  către  
unitatile de cult de pe raza 
comunei Baia, judetul Suceava   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.93/2021  

 

48 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

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 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.86/2021  

 

 

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

49 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

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” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.94/2021  

 

50. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea   devizului 
(faza PT) la obiectivul de  
 investii,, Modernizare pod 
situat pe strada Mlesnița  
Constantin”-   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
achizitii publice 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.95/2021  

 

51. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

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” 
          

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
achizitii publice 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.96/2021  

 

52. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind implementarea 
proiectului „AMENAJARE  

        DRUMURI DE EXPLOATARE  
AGRICOLA IN COMUNA BAIA, 
JUDETUL SUCEAVA 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.97/2021  

 

53. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind   aprobarea  întocmirii 
documentaţiei -tehnico  - 
economice aferente proiectului 

COMISIA 1 Compartiment 
financiar contabil , 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.98/2021  



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

de investitii  privind creșterea 
eficienței energetice a  
infrastructurii de iluminat public  
si  achizitionarea  serviciilor  de  
consultanta  pentru depunerea             
si implementarea proiectului   

COMISIA 2 

COMISIA 3 

patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

Compartiment 
achizitii publice 

 

54. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind  demarearea proiectului 
CONSTRUIRE CREŞĂ 

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

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.99/2021  

 

55. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea  elaborarii 
documentatiilor necesare 
realizării obiectivului de 
investitii,,Sală de sport școlară 
(tribună 102 locuri) - proiect tip, 
variantă centrală combustibil 
solid, comuna Baia, județul 
Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
amenajarea 
teritoriului  si 
urbanism 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.100/2021  

 

56. 22.10.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

Privind alegerea presedintelui 
de sedință 

COMISIA 2 

 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- -   28.10.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.84/2021  

 

57 02.11.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea valorii totale 
actualizate, a contributiei 
proprii eligibile si neeligibile  
pentru obiectivul de investiții 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

- -   03.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.101/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

,, REABILITARE  SCOALA 
NR. 1  IN SAT BAIA, COMUNA 
BAIA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

Compartiment 
achizitii publice 

58 02.11.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea ajustării  
prețului contractului de 
achiziție publică de  executie  
lucrări pentru obiectivul 
 de investitii:  „REABILITARE 
SCOALA NR.1 IN SAT BAIA, 
COMUNA BAIA, JUDETUL 
SUCEAVA” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

Compartiment 
achizitii publice 

- -   03.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.102/2021  

 

59 17.11.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind aprobarea participarii 
UAT comuna Baia  în cadrul 
„Programului privind cresterea 
eficientei energetice si 
gestionarea inteligenta a 
energiei în cladirile publice ”  
a proiectului „REABILITARE 
TERMICĂ SEDIU PRIMĂRIE, 
COMUNA BAIA, JUDEȚUL 
SUCEAVA” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

 

- -   18.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.103/2021  

 

60 17.11.2021 Primar-
Tomescu 
Maria 

privind modificarea Art.1  din 
HCL  nr.101  din 03.11.2021 
privind aprobarea valorii totale 
actualizate, a contributiei 
proprii eligibile si neeligibile 
pentru obiectivul de investiții 
,, REABILITARE  SCOALA NR. 1  IN 

SAT BAIA, COMUNA BAIA, 
JUDEȚUL SUCEAVA” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 

si taxe locale, 

 

- -   18.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.104/2021  

 

61 17.11.2021  privind  aprobarea  modificării 
bugetului local  de    venituri și   
cheltuieli aferent anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.105/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

62 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   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil , 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale, 

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.106/2021  

 

63 17.11.2021   din 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- 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu ,  

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism                                                                                                                                          

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.107/2021  

 

64 17.11.2021  privind aprobarea organizării şi 
desfăşurării unor manifestări 
cultural – artistice şi 
comemorative în perioada 1 – 
31 decembrie 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 

patrimoniu ,  

Compartiment 
cultural sportiv  

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.108/2021  

 

65 05.10.2021  privind stabilirea modalității de 
gestiune a serviciului   public 
de salubrizare la nivelul 
comunei  Baia , județul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
achizitii publice 

Compartiment 
protectia mediului 

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.109/2021  

 

66 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- 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu , 

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.110/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

67 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” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu , 

 

Compartiment 
achizitii publice 

 

- -   25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.111/2021  

 

68 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 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 

patrimoniu , 

Compartiment 
urbanism, 

Compartiment 
achizitii publice 

- - 25.11.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.112/2021  

 

69 10.12.2021  privind  aprobarea  contului  de  
executie al bugetului de 
venituri și cheltuieli aferent  
trimestrului  IV  al anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu , 

 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.113/2021  

 

70 10.12.2021  privind  aprobarea  modificării 
bugetului local  de    venituri și   
cheltuieli aferent anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu , 

 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.114/2021  

 

71 10.12.2021  privind  aprobarea  retelei 
scolare  a unitatilor de  
invatamant  de pe raza  
administrativ teritoriala a 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.115/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

comunei  Baia  pentru anul 
scolar 2022-2023-   

72 10.12.2021  privind constituirea în favoarea 
SC ORANGE S.A. a dreptului 
de acces pe proprietatea 
comunei Baia în vederea 
instalaării trasului aerian și 
subteran   fibră optică pe 
domeniul public al comunei 
Baia în cadrul proiectului  nr. 
40/2021,,INSTALARE TRASEU 
AERIAN ȘI SUBTERAN FIBRĂ 
OPTICĂ COM.BAIA, RETEA 
FTTH”- 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 

patrimoniu , 

Compartiment 

urbanism, 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.116/2021  

 

73 10.12.2021  privind aprobarea impozitelor si 
taxelor locale pentru   anul 
2022 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu ,impozite 
si taxe locale 

 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.117/2021  

 

74 10.12.2021  privind alegerea  presedintelui 
de sedință 

COMISIA 2 

 

Compartiment juridic, 
stare civila si resurse 
umane 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.118/2021  

 

75 10.12.2021  privind aprobarea  elaborarii 
documentatiilor necesare  
realizării proiectului  ,,Realizare 
staţii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în comuna 
Baia”prin  Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în transporturi, 
prin promovarea  

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu , 

Compartiment 
protectia mediului si 
situatii de urgență 

- - 17.12.2021 Adoptat prin 
HCL 
nr.119/2021  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2021 

 infrastructurii pentru vehiculele 
de  transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic: 
staţii  de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în localităţi 

 

 
 

 


