
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BAIA- CONSILIUL LOCAL  

 

           
  HOTĂRÂRE 

privind clasificarea unor drumuri de interes public local în categoria funcțională 
străzi, situate în intravilanul comunei Baia, județul Suceava 

 
Consiliul local al comunei Baia, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
-      Referatul de aprobare nr. 6015 din 23.06.2022  privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre privind  
clasificarea unor  drumuri de interes public local  în  categoria funcțională de străzi, 
 UAT  Baia, județul Suceava; 
-     Raportul de specialitate  nr. 6016 din 23.06.2022  al compartimentului   amenajarea teritoriului si urbanism;                      
-  Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget, finanţe, 
administrareadomeniului public  şi privat  al comunei, agricultură, gospodărie  comunală,  protecţia mediului şi 
turism, Comisiei   pentru administraţie publică  locală, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,a 
drepturilor cetăţenilor, inregistrat sub nr. 6026     din 24.06.2022; 
 -   Hotărârea Consiliului local Baia nr. 64 din 14.12.2015 privind   completarea inventarului bunurilor care fac 
parte din domeniul public al comunei Baia, județul Suceava; 
-   Adresa MLPDA-175019/DPFBL- 3105/12.08.2021, 
-   prevederile art.286 alin.(1) si (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile art.8 alin.(1) lit.(c), art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.c) și alin.(6), art.139 alin.(1)  alin.(3) lit.g), art.196 alin.(1) lit a),  
din  Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă clasificarea  unor drumuri de interes public local din intravilanul comunei Baia județul Suceava, 
conform anexei 1, parte integrantă  din prezenta hotărâre. 
Art. 2. Drumurile  menționate la art.1 din prezenta hotărâre  sunt identificate  prin Extrasele de carte funciară UAT 
Baia, conform anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 3. (1) Primarul  comunei Baia prin Compartimentele financiar contabil, patrimoniu și Compartimentul urbanism  
și amenajare  teritoriu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
       (2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă  publică se vor face, conform competenţelor, prin  grija secretarului 
general al comunei Baia . 
                                                                                                                               
       Președintele de ședință,                                                                    Contrasemnează: 

                                                                                        Secretarul general al  C o m u n e i   

       Mircea ANISIA                                Rodica COCEAN 
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