
REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

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.  25.01.2022   primar   privind aprobarea utilizării în 
cursul anului 2022 a excedentului  
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar  al 
anului 2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3   

Compartiment 
financiar contabil    

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.1/2022  

 

  

2. 25.01.2022 primar  privind  aprobarea numărului de 
asistenți personali ai  persoanelor 
cu handicap grav pentru anul 
2022 în comuna Baia, județul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
asistență socială 

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.2/2022  

 

  

3. 25.01.2022 primar  privind  aprobarea  Planului  de 
acţiuni  si lucrari de  interes local 
pentru persoanele apte de munca 
din familiile beneficiare de venit 
minim garantat pentru anul 2022 

          

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
asistență socială 

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.3/2022  

 

  

4. 25.01.2022 primar  privind   modificarea  si 
completarea inventarului  
bunurilor   care alcătuiesc 
domeniul privat al comunei Baia, 
județul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
urbanism,   fond 
funciar,Juridic, 

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.4/2022  
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financiar contabil, 
patrimoniu 

 

 

  

5. 25.01.2022 primar  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 
urbanism,   fond 
funciar,Juridic, 
financiar contabil, 
patrimoniu 

 

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.5/2022  

 

  

6. 25.01.2022 primar  privind predarea către Ministerul 
Dezvoltării Lucrarilor   Publice si 
Administratiei prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” 
S.A.,  a  amplasamentului și  
asigurarea condițiilor în vederea 
executării obiectivului de 
investiţii,, Construire cresă mică, 
sat Baia,comuna Baia, județul 
Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
urbanism,   Juridic, 
financiar contabil, 
patrimoniu 

 

-    -  31.01.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.6/2022  

 

  

7. 03.02.2022 primar  privind  aprobarea    bugetului 
local  de venituri si cheltuieli al 
comunei Baia  aferent anului 
2022 si estimarile pentru anii 
2023-2025 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

 

-    -  10.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.7/2022  

 

8. 04.02.2022 primar  privind actualizarea 
amenajamentului pastoral 
pentru pajistile, proprietatea  
comunei Baia, judetul 
Suceava, aprobat prin 
H.C.L.Baia nr. 60 din 
08.05.2019-   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment  fond 
funciar, 

-    -  10.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.8/2022  
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9. 18.02.2022 viceprimar privind modificarea si 
completarea Art.2 din HCL 
Baia  nr.6 din 31.01.2022 
pentru  predarea către 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice si Administratiei prin 
Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  
amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii,, 
Construire cresă mică, proiect 
tip , sat Baia,comuna Baia, 
județul Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
urbanism 

Compartiment 
achizitii 

-    -  22.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.9/2022  

 

10 24.02.2022 primar privind aprobarea   devizului 
(faza PT) la obiectivul de  
investii  ,,Construire sens 
giratoriu la intersectia strazilor 
inv.Gheorghe Onisoru cu 
General Mlesnita Constantin” 
din satul Baia,comuna Baia , 
județul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 

achizitii 

Compartiment  

financiar contabil 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.10/2022  

 

11 24.02.2022 primar privind aprobarea   devizului 
(faza PT) la obiectivul de   
 investii ,, Extindere rețea de 
apă si canal din bugetul local 
în  comuna Baia, judetul 
Suceava”   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 

achizitii 

Compartiment  

financiar contabil 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.11/2022  

 

12 24.02.2022 primar privind aprobarea   devizului 
(faza PT) la obiectivul de   
        investii  ,,Construire 
poarta de intrare în comuna 
Baia ” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 

achizitii 

Compartiment  

financiar contabil 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.12/2022  
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13 11.02.2022 primar privind  aprobarea închirierii 
prin incredintare directă a  unor 
trupuri de    pașune (pajiști 
permanente) proprietate 
privată a comunei Baia,  
județul Suceava   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment fond 
funciar 

Compartiment  

financiar contabil 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.13/2022  

 

14 24.02.2022 primar privind aprobarea Planului de 
analiza si acoperire a  riscurilor  
in  domeniul situațiilor de 
urgenta, la nivelul comunei  
BAIA 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
protectia mediului 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.14/2022  

 

15 24.02.2022 primar privind aprobarea Planului 
pentru asigurarea resurselor 
umane, materiale și financiare, 
destinate prevenirii și 
gestionării situațiilor de urgență 
pe        anul 2022 
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
protectia mediului 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.15/2022  

 

16 24.02.2022 primar privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului 
local Baia în Comisia de 
evaluare a probei de interviu 
din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcției de  director 
la unitatile de invatamant aflate 
pe raza UAT Baia- 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment juridic -    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.16/2022  

 

17 24.02.2022 primar privind  aprobarea  modificării   
bugetului local  de venituri și 
cheltuieli  aferent  anului  2022 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment  

financiar contabil 

-    -  28.02.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.17/2022  
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18 21.03.2022 primar privind aprobarea cererii de 
finanțare si a devizului general 
pentru obiectivul de investiție:  
,,INFIINTARE RETEA DISTRIBUTIE 
GAZE NATURALE IN COMUNA 

BAIA, JUDETUL SUCEAVA”  prin 
programul Anghel Saligny 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

Compartiment 
urbanism si 
amenajare teritoriu 

-    -  22.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.18/2022  

 

19 31.03.2022 primar privind aprobarea cererii de 
finanțare si a devizului general 
pentru obiectivul de investiție:  
,,Reabilitare clădire 
administrativă P+1,in comuna 
Baia, județul Suceava”  în 
cadrul finanțării din fondurile 
europene aferente Planului 
național de redresare și 
reziliență în cadrul apelului de 
proiecte 
PNRR/2022/C5/2/B.1/1, 
componenta 5 — Valul 
renovării, axa 2 — Schema de 
granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri 
publice, operațiunea B.1: 
Renovarea integrată 
(consolidare seismică și 
renovare energetică moderată) 
a clădirilor publice 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
urbanism si 
amenajare teritoriu 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.19/2022  

 

20 22.03.2022 primar privind aprobarea 
regulamentului intern  de 
acordare a voucherelor de 
vacanță pentru personalul 
din cadrul Primăriei  comunei  
Baia 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.20/2022  
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21 22.03.2022 primar privind aprobarea realizarii unor   
obiective de investii de interes 
local 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

Compartiment 
urbanism si 
amenajare teritoriu 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.21/2022  

 

22 22.03.2022 primar privind  includerea   în domeniul 
privat  al comunei   Baia, a unei  
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  
urbanism  și 
amenajarea 
teritoriului  

Compartiment  fond 
funciar, registru 
agricol si arhivă 

Compartiment 
financiar, contabil, 

patrimoniu 

Compartiment juridic 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.22/2022  

 

23 22.03.2022 primar privind    acordul de principiu 
pentru efectuarea  
operațiunilor de dezlipire a 
unui  imobil înscris  în Cartea 
funciară,  care fac  parte din 
domeniul privat al comunei 
Baia    

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartimentului   
urbanism şi 
amenajare teritoriu    

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.23/2022  

 

24 22.03.2022 primar 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 
financiar, contabil, 

patrimoniu 

Compartiment juridic 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.24/2022  
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25 22.03.2022 primar  privind aprobarea salariilor de 
bază aferente funcțiilor publice 
și personalului contractual din 
cadrul aparatului  de 
specialitate al Primarului  
comunei Baia,  judeţul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar, contabil, 
patrimoniu 

 

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.25/2022  

 

26 23.03.2022 primar privind trecerea din domeniul 
public al UAT Baia în  domeniul 
privat al acesteia a doua 
imobile, suprafete de teren 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar, contabil, 

patrimoniu 

Compartimentului   
urbanism şi 
amenajare teritoriu    

-    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.26/2022  

 

27 22.03.2022 primar privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă    

COMISIA 2 

 

Compartiment juridic -    -  31.03.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.27/2022  

 

28 08.04.2022    primar privind atestarea modificării 
inventarului bunurilor   care 
alcătuiesc domeniul public al 
comunei Baia,  
județul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

compartimentului 
urbanism şi 
amenajare teritoriu 

 compartimentului 
financiar contabil, 

patrimoniu, 

 compartimentului 
fond funciar, registru 
agricol si arhivă 

-    -  12.04.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.28/2022  

 

29 18.04.2022 primar privind aprobarea valorii totale 
actualizate, a contributiei proprii 
eligibile si neeligibile  pentru 
obiectivul de investiții ,, 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

-    -  18.04.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.29/2022  
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REABILITARE  SCOALA NR. 1  
IN SAT BAIA, COMUNA BAIA, 
JUDEȚUL SUCEAVA”– 

COMISIA 3 Compartiment 
achiziții publice 

 

30 18.04.2022 primar privind aprobarea  depunerii 
cererii de finanțare si a Valorii  
  proiectului pentru obiectivul de 
investiție:,,Elaborarea în format 
GIS a documentelor de 
amenajare a  teritoriului și de 
planificare urbană in U.A.T. 
Comuna BAIA, JUDEŢUL 
SUCEAVA’’, în cadrul finanțării 
din fondurile europene aferente 
Planului național de redresare 
și reziliență în cadrul  apelului 
de  proiecte Pilonul IV – 
Coeziune economică, socială și 
teritorială - Componenta C10 –  
Fondul local            - I.4  
Elaborarea/actualizarea, în 
format GIS a documentelor de 
amenajare a teritoriului  și de 
planificare        urbană”– 
             
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achiziții publice 

-    -  18.04.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.30/2022  

 

31 18.04.2022 primar privind aprobarea depunerii 
cererii de finanțare si a valorii 
 proiectului pentru obiectivul de 
investiție:  ,,Asigurarea de 
sisteme TIC in U.A.T. Comuna 
BAIA, JUDEŢUL SUCEAVA’’, în 
cadrul finanțării din fondurile 
europene aferente Planului 
național de  redresare și 
reziliență în cadrul apelului de 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achiziții publice 

-    -  18.04.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.31/2022  
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proiecte Pilonul IV – Coeziune 
economică, socială și teritorială 
- Componenta C10 – Fondul 
local, I.1.2 - Asigurarea 
infrastructurii pentru transportul 
verde – ITS/alte infrastructuri 
TIC(sisteme inteligente de 
management urban/local 
            

32 18.04.2022 primar privind  participarea Comunei 
Baia la Programul privind 
reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de sera in transporturi, 
prin promovarea infrastructuri 
pentru vehiculele de transport 
rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: statii de 
reincarcare pentru vehicule 
electrice in localitati și pentru  
aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul 
„Reducerea emisiilor de gaze   
cu efect de seră în transporturi, 
prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de  transport 
rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de 
reîncărcare pentru vehicule 
electrice în Comuna Baia,  
județul Suceava ” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achiziții publice 

-    -  18.04.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.32/2022  

 

33 06.05.2022 primar privind aprobarea valorii totale 
actualizate, a contributiei 
proprii eligibile si neeligibile  
pentru obiectivul de investiții 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

 -    -  06.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.33/2022 
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,, REABILITARE  SCOALA NR. 1  IN 

SAT BAIA, COMUNA BAIA, 

JUDEȚUL SUCEAVA” 

34 06.05.2022 primar privind  modificarea si 
completarea H.C.L. Baia nr. 50  
din  28.06.2021 privind 
aprobarea ,,STRATEGIEI DE 

DEZVOLTARE LOCALĂ DURABILĂ 
A COMUNEI BAIA PENTRU 
PERIOADA 2021 -2027” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

 -    -  06.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.34/2022 

35 27.05.2022 primar privind  aprobarea  contului  de  
executie al bugetului local 
de venituri și cheltuieli   aferent 
anului  2021 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu,impozite si 
taxe locale 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.35/2022 

36 27.05.2022 primar privind  aprobarea  modificării 
bugetului local  de venituri și 
cheltuieli aferent anului 2022 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.36/2022 

37 27.05.2022 primar privind  aprobarea  contului  de  
executie al bugetului de 
venituri și cheltuieli aferent                                     
 trimestrului  I  al anului 2022 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.37/2022 

38 27.05.2022 primar privind   organizarea  și 
desfasurarea  evenimentului 
cultural şi artistic ,,1 Iunie - 
Ziua Copilului,, 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

 Compartiment 
cultural sportiv 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.38/2022 

39 27.05.2022 primar privind   includerea  în 
domeniul  public al comunei 
Baia a  unor bunuri imobile în 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 

patrimoniu, 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.39/2022 
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vederea întabulării/înscrierii cu 
caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

Compartiment fonf 
funciar 

40 27.05.2022 primar privind   includerea  în 
domeniul privit  al comunei 
Baia a  unor bunuri imobile în 
vederea întabulării/înscrierii cu 
caracter definitiv a dreptului de 
proprietate în evidențele de 
cadastru și carte funciară 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.40/2022 

41 27.05.2022 primar privind   indexarea impozitelor 
si taxelor locale aplicabile în 
anul fiscal 2023 cu rata inflaţiei 
 în procent de 5,05% 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, impozite 
si taxe locale 

 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.41/2022 

42 27.05.2022 primar privind aprobarea   devizului 
general actualizat  la obiectivul 
de investii ,, Modernizare pod 
situat pe strada Mlesnița  
Constantin” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achizitii publice 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.42/2022 

43 27.05.2022 primar privind aprobarea   devizului 
general actualizat la obiectivul 
de investii  ,,Construire sens 
giratoriu la intersectia strazilor 
inv.Gheorghe Onisoru cu 
General Mlesnita Constantin” 
din satul Baia,comuna Baia , 
județul Suceava”   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achizitii publice 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.43/2022 
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44 27.05.2022 primar privind  aprobarea indicatorilor 
tehnico – economici  pentru   
obiectivul 
,, Extindere retea electrică de 
iluminat public stradal, in 
comuna  Baia” 
 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.44/2022 

45 27.05.2022 primar  privind  acordul Consiliului 
local pentru folosirea gratuită a 
sălii de sport din sat Baia,în 
afara programului scolar, de 
catre Clubul sportiv municipal 
Brăila in  vederea infiintării  
unui punct  de lucru al sectiei 
de box, in satul Baia, comuna 
Baia, judetul  Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 

patrimoniu, 

 Compartiment 
cultural sportiv si 
promovare turism 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.45/2022 

46 27.05.2022 primar  aprobarea acordării unor 
sume de bani, cu titlu de sprijin 
financiar,catre  unitatile de cult 
de pe raza comunei Baia, 
judetul Suceava    

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.46/2022 

47 27.05.2022 primar privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 
Publice si Administratiei prin 
Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  
amplasamentului și asigurarea 
condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii,, 
Proiect Tip - Construire creșă 
mică, sat Baia, comuna Baia, 
județul Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

-    -  27.05.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.47/2022 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

48 06.06.2022 primar privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii: 
” Modernizare drumuri în 
comuna Baia și reprofilare 
Pârâu Bogata, în comuna 
Baia, județul Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achizitii publice 

-    -  06.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.48/2022 

49 06.06.2022 primar privind predarea către 
Ministerul Dezvoltării Lucrarilor 
Publice si Administratiei prin 
Compania Naţională de 
Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentelor și asigurarea 
condițiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii 
„Modernizare drumuri în 
comuna Baia și reprofilare 
Pârâu Bogata, în comuna 
Baia, județul Suceava” 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

 

Compartimentului 
financiar contabil, 

patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

-    -  06.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.49/2022 

50 23.06.2022 primar privind clasificarea unor 
drumuri de interes public local 
în categoria funcțională 
străzi, situate în intravilanul 
comunei Baia, județul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

  24.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.50/2022 

 

51 24.06.2022 primar privind  atestarea inventarului 
bunurilor   ce aparțin  
domeniului public al comunei 
Baia, județul Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

 - -   30.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.51/2022 

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

Compartiment fond 
funciar urbanism 

 

52 24.06.2022 primar privind trecerea din domeniul 
privat al UAT comuna Baia în 
domeniul public al acesteia a 
doua imobile, suprafețe de 
teren 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 

amenajare teritoriu si  

 

- -   30.06.2022   Adoptat prin 
HCL 
nr.52/2022 

 

53 24.06.2022 primar 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 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
amenajare teritoriu si 

urbanism 

Compartiment fond 

funciar urbanism 

Compartiment juridic 

- -   30.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.53/2022 

 

54 24.06.2022 primar privind achiziționarea  de 

servicii juridice de consultanta, 

asistenta și reprezentare  

 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

Compartiment 
achizitii publice 

- -   30.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.54/2022 

 

55 24.06.2022 primar privind  vânzarea  prin licitatie 

publică deschisă a  unor  

bunuri  imobile - teren situate 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartimentului 
financiar contabil, 
patrimoniu, 

  30.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.55/2022 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

în    Comuna Baia, judeţul 

Suceava, proprietate privata a 

comunei Baia   

COMISIA 3 Compartiment 
amenajare teritoriu si 
urbanism 

Compartiment 
achizitii publice 

 

 

 

 

56 24.06.2022 primar Privind  alegerea presedintelui 

de sedință 

COMISIA 2 

 

Compartiment juridic - -   30.06.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.56/2022 

57 18.07.2022    privind  atestarea inventarului 

bunurilor   ce aparțin  domeniului 

public al comunei Baia, județul 

Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment  
urbanism  și 
amenajarea 
teritoriului  

Compartiment  fond 
funciar, registru 
agricol si arhivă 

Compartiment 
financiar, contabil, 
patrimoniu 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.57/2022 

58 18.07.2022    privind trecerea din domeniul 

privat al UAT Baia în domeniul 

public al acesteia a unui imobil, 

suprafață de teren 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartiment  
urbanism  și 
amenajarea 
teritoriului 

Compartiment 
financiar, contabil, 
patrimoniu 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.58/2022 

59 18.07.2022    privind   includerea unor bunuri  

imobile la Inventarul domeniului 

privat  al comunei Baia,  județul 

Suceava, în vederea întabulării 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartiment  
urbanism  și 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.59/2022 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

/înscrierii cu caracter   definitiv a 

dreptului de   proprietate în 

evidențele de cadastru și carte 

funciară 

amenajarea 
teritoriului  

Compartiment  fond 
funciar, registru 
agricol si arhivă 

Compartiment 
financiar, contabil, 

patrimoniu 

Compartiment juridic 

60 18.07.2022    privind  acordul de principiu 

pentru efectuarea operatiunilor de 

dezlipire,respectiv alipire a unor  

imobile înscrise  în Cartea 

funciară,  care face  parte din 

domeniul privat al comunei Baia 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

Compartiment  
urbanism  și 
amenajarea 

teritoriului  

 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.60/2022 

61 18.07.2022    privind aprobarea Statutului 

Comunei Baia, județul  Suceava 
COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

Compartiment 
cultural sportiv  

Compartiment  juridic 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.61/2022 

62 18.07.2022    privind  aprobarea  modificării   

bugetului local  de venituri și 

cheltuieli aferent  anului  2022   

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.62/2022 

63 18.07.2022    privind aprobarea  contului  de  

execuție al bugetului de venituri și 

COMISIA 1 Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.63/2022 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

cheltuieli aferent   trimestrului  II  

al anului 2022 
COMISIA 2 

COMISIA 3 

64 18.07.2022    privind clasificarea unor drumuri 

de interes public local în categoria 

funcțională străzi, situate în 

intravilanul comunei Baia, județul 

Suceava 

 Compartiment  
urbanism  și 
amenajarea 
teritoriului  

 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.64/2022 

65 18.07.2022    privind  organizarea și 

desfasurarea manifestarilor 

Culturale  si Artistice ale 

Festivalului  ”BAIA FILE DE 

ISTORIE – EDITIA XLI 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

Compartiment 

cultural sportiv  

 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.65/2022 

66 18.07.2022    privind  acordarea  titlului de ,, 

Cetățean  de Onoare  al comunei 

Baia judetul Suceava”, 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
cultural sportiv si 
promovare turism 

Compartiment juridic  

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.66/2022 

67 18.07.2022    privind acordarea mandatului 

special Președintelui Asociației 

Județene pentru Apă si 

Canalizare Suceava să semneze 

in numele si pe  seama UAT 

comuna Baia, județul Suceava, 

Actele  aditionale de modificare a 

Actului Constitutiv si a Statutului 

Asociației Judetene pentru Apă si 

Canalizare Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

viceprimar   28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.67/2022 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2022 

 

68 18.07.2022     privind  vânzarea  prin licitatie 

publică deschisă a  unui  bun 

imobil -teren situat  în Comuna 

Baia, proprietate privata a 

comunei Baia         

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu 

Compartiment 
urbanism și 
amenajarea 
teritoriului 

Compartiment 
achizitii publice 

  28.07.2022 Adoptat prin 
HCL 
nr.68/2022 

          

 

 


