
 
REGISTRUL1 

pentru evidenţa Hotărârilor Consiliului Local pe anul 2023 

 
1 Registrele pe fiecare an se ţin în format electronic. 
2 În cazul în care ulterior adoptării hotărârii aceasta suferă modificări, completări sau abrogare, în această coloană se trec toate aceste evenimente, 

Nr. de 
ordine  

Data 
adoptării  

Data intrării 
în vigoare  

Titlul Hotărârii consiliului local  
Funcţia, prenumele și 

numele iniţiatorului 
proiectului de hotărâre 

Evenimente 
ulterioare adoptării2  

 

0  
1  2  3  4  5  

1.   31.01.2023  06.02.2023 privind aprobarea utilizării în cursul anului 2023 a excedentului  anual al 
bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar  al anului 2022 

Primar-Tomescu Maria  - 

2 31.01.2023 06.02.2023 privind  aprobarea  bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Baia  aferent anului 2023 si estimările pentru anii  2024-
2026 

Primar-Tomescu Maria - 

3 31.01.2023 06.02.2023 privind  aprobarea numărului de asistenți personali ai  persoanelor cu 
handicap grav pentru anul 2023 în comuna Baia, județul Suceava          

Primar-Tomescu Maria - 

4 31.01.2023 06.02.2023 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 

Primar-Tomescu Maria - 

5 31.01.2023 06.02.2023 privind    includerea   în domeniul public   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 

Primar-Tomescu Maria - 

6 31.01.2023 06.02.2023 privind achiziționarea de servicii juridice de consultanta,asistenta și 
reprezentare 

Primar-Tomescu Maria    

7 10.02.2023 06.02.2023 privind aprobarea modificării organigramei şi statului   de funcţii al 
aparatului de specialitate al primarului comunei  Baia , judetul 
Suceava 

Primar-Tomescu Maria - 



menţionându-se, în ordine cronologică, tipul evenimentului, precum și numărul și anul hotărârii consiliului local care afectează actul administrativ în 
cauză. 
 De exemplu: 1. modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. …/2023; 
2. modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. …/2023; 
3. abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. …./2023". 


