
R O M Â N  I A 

JUDEŢUL SUCEAVA                                         

PRIMARIA COMUNEI  BAIA  

NR.484 din 18.01.2023  

 

A N U N Ţ 

 

        Având in vedere prevederile art.7 alin.1 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică cu modificările și completările ulterioare, vă aducem la cunoștință că in sedința ordinară a Consiliului local 

Baia, var fi supuse dezbaterii următoarele proiecte de hotărâre cu caracter normativ: 

 

          Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unor bunuri imobile-teren 
situate în Comuna Baia, judeţul Suceava, proprietate privata a comunei Baia - inițiat de primarul 
comunei ,  

    
        Având în vedere  ca  proiectele   inițiate  sunt cu caracter normativ cu aplicabilitate generală, conform  

prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, trebuie adus la cunoștință 

publică.  Eventualele propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, din partea persoanelor sau instituțiilor 

interesate referitoare la proiectul de hotărâre pot fi depuse la secretarul general al  comunei, d-na Cocean Rodica  

până la data de 20.02.2022. 

Persoanele sau organizațiile interesate care doresc să depună în scris propuneri, sugestii sau opinii  cu privire la 

proiectul  de act normativ vor  face specificarea articolului ori articolelor din proiect, cu mențiunea datei trimiterii și 

datele de contact ale expeditorului. 

 Data afișării:18.01/2023 

         Anexăm prezentului anunț proiectul de hotărâre și referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului 

normativ popus. 

 

 

                                                                                Întocmit, 

                                                                    Consilier principal, Dohotariu Andreea-Oana 
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   P R O C E S     V E R B A L 
 

           Subsemnata Dohotariu Andreea -Oana, î n baza prevederilor art. 7 din Legea 

Nr.52/2003privind transparenţa decizională în administraţia publică , republicata , cu 

modificările si completarile ulterioare,  asta zi data de mai sus am procedat la afis area: 

-  proiectului de hotarare, si a documentatiei aferente, privind  vânzarea  prin licitatie 

publică deschisă a  unor  bunuri imobile - teren situate în   Comuna Baia, judeţul Suceava,  

proprietate privată a comunei Baia; 

            Drept pentru care am î ncheiat prezentul proces verbal. 

 

                                                                    Consilier principal, 

                                                              Dohotariu Andreea -Oana 
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