
REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2023 

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.  25.01.2023   primar   privind aprobarea utilizării în 
cursul anului 2023 a excedentului  
anual al bugetului local rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar  al 
anului 2022 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3   

Compartiment 
financiar contabil    

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.1/2023  

 

2. 25.01.2023 primar  privind  aprobarea  bugetului 
local de venituri si cheltuieli al 
comunei Baia  aferent anului 
2023 si estimările pentru anii  
2024-2026 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
financiar contabil  

 

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.2/2023 

 

3. 25.01.2023 primar  privind  aprobarea numărului de 
asistenți personali ai  persoanelor 
cu handicap grav pentru anul 
2023 în comuna Baia, județul 
Suceava          

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
asistență socială 

Compartiment 
financiar contabil  

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.3/2023  

 

4. 25.01.2023 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 2023 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment 
asistență socială 

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.4/2023  

 

5. 25.01.2023 primar  privind    includerea   în domeniul 
public   al comunei   Baia, a unei 
suprafete de teren in vederea 
întabulării/înscrierii cu caracter 
definitiv  a   dreptului de  

COMISIA 1 

COMISIA 2 

COMISIA 3  

Compartiment,   fond 
funciar, 
Compartiment Juridic, 
Compartiment 

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.5/2023  

 



REGISTRUL  

pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale consiliului local BAIA  pe anul 2023 

proprietate in evidentele de 
cadastru  si carte funciară 

financiar contabil, 
patrimoniu 

6. 25.01.2023 primar  privind achiziționarea de servicii 
juridice de consultanta,asistenta 
și reprezentare 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

 

Compartiment 
financiar contabil, 
patrimoniu  

Compartiment Juridic,  

-    -  31.01.2023   Adoptat prin 
HCL 
nr.6/2023  

 

7. 25.01.2023 primar  privind aprobarea modificării 
organigramei şi statului   de 
funcţii al aparatului de 
specialitate al primarului 
comunei  Baia , judetul 
Suceava 

COMISIA 1 

COMISIA 2 

  

Compartiment 
financiar contabil,  

Compartiment Juridic, 

-    -  31.01.2023 Adoptat prin 
HCL 
nr.7/2023  

 

 


