
 

   ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

DISPOZIŢIE  

privind convocarea  Consiliului Local comunal Bălăceana, județul Suceava în şedință ordinară în 

data de 31 mai 2021 

 

 Cojocariu Constantin Octavian- primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

 Având în vedere:  

Referatul nr.2145 din 24.05.2021 întocmit de doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei 

Bălăceana;  

În temeiul dispozițiilor art. 133, alin. (1)  , art. 134, alin.(1),  lit. ”a”, alin.(3),  lit. ”a” și alin. (5), 

art. 135 alin. (1)-(3) şi art. 196, alin. (1) li.”b” din O.U.G. nr. 57/2020 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

DISPUN: 

 

Art. 1(1):  Pentru ziua de 31.05.2021, orele 9,00 se convoacă Consiliul Local al comunei 

Bălăceana, judeţul Suceava, în şedinţă ordinară care va avea loc în sala de ședințe a Consiliului Local 

Bălăceana, sau prin orice mijloace electronice, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

(2) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt prevăzute în anexă și se pun la dispoziția 

consilierilor locali în format letric, odată cu înmânarea invitației la ședință. 

(3) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi se înaintează comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Bălăceana indicate în anexă, în vederea dezbaterii și 

întocmirii avizelor. 

(4) Asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiecul ordinii de zi consilierii locali pot formula 

și depune amendamente. 

Art. 2 Secretarul general al comunei Bălăceana va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

dispoziţii.  

Art. 3. Prezenta dispoziţie se comunică la: 

- Instituţia Prefectului – judeţul Suceava  

- Secretarul general al comunei  

- Consilierilor  locali  

- Afișare publică 

 

 PRIMAR 

                                                  Constantin-Octavian Cojocariu  

 

                                                                                                        Contrasemnează 

                                                                                          Secretarul general al comunei  

                                                                                                                        Elena Beșa 

Bălăceana 24.05.2021 

Nr. 32 

 

               

 

 

 



 

 

 

 Anexă la Dispoziția nr. 32/2021 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI al ședinței  

 ordinare a Consiliului Local al comunei Bălăceana din data de 

31 mai 2021 

 

  

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a şedinţei extraordinare de îndată a 

Consiliului local din data de 18 mai 2021. 

2. Proiect de hotărâre 1809 din 26.04.2021 privind aprobarea scăderii din evidenta analitică 

pe plătitor a creanțelor bugetare datorate de persoanele juridice bugetului local al Comunei 

Bălăceana, care îndeplinesc condițiile legii, ca urmare a radierii din registrele în care au fost 

înregistrate, inițiat de primarul comunei. 

 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, D-nul 

Cojocariu Constantin Octavian nr. 1808 din 26.04.2021;   

 Raportul de specialitate  întocmit de secretarul general al comunei, nr. 1810 din 26.04.2021;  

 Avizul consultativ al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism;    

    

    3. Proiect de hotărâre nr. 2097 din  19.05.2021 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti 

aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de 

deplasare  pentru luna  aprilie 2021. 

 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, D-nul 

Cojocariu Constantin Octavian nr.2096 din 19.05.2021;   

 Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.2102 din 20.05.2021;  

 Avizul consultativ al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism;    

 



4. Proiect de hotărâre nr. 2137 din 24.05.2021 privind  modificarea titlului Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021 privind  atestarea completării inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava 

 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, D-nul 

Cojocariu Constantin Octavian nr. 2136  din 24.05.2021;   

Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr. 2139 din 24.05.2021; 

 Avizul  comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, protecția 

mediului si turism;    

 

5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, 

organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri ale Consiliului local Bălăceana 

 Referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, D-nul 

Cojocariu Constantin Octavian nr.2141 din 24.05.2021;   

 Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.2144 din 24.05.2021; 

 Avizul  comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, protecția 

mediului si turism ;    

6. Diverse 

         

 

PRIMAR,  

Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

 

 

Secretarul general al comunei-Elena Beșa 
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