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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

P R O C E S     V E R B A L 

încheiat astăzi  23 iulie  2019 în  şedinţa ordinară a Consiliul local al comunei 

Bălăceana 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana a fost convocat în ședință ordinară în data de 23 

iulie 2019, orele 8,30 la sediul Primăriei comunei Bălăceana în baza Dispoziţiei primarului 

comunei Bălăceana nr.62 din 15 iulie 2019. 

Secretarul comunei Bălăceana, doamna Beşa Elena efectuează prezenţa consilierilor şi 

constată că din numărul total al consilierilor aleşi sunt prezenţi  toţi consilierii, respectiv -11. 

• Numar total al consilierilor                                                                -11 

• Numar total al consilierilor prezenţi la şedinţă                                -11 

În continuare doamna Boca Lucica Eudochia– preşedinte de şedinţă aleasă pentru o 

perioadă de 3 luni începând cu luna iunie 2019 declară deschisă şedinţa fiind prezenţi toți 

consilierii locali. 

Președintele de ședință dă cuvântul domnului Babor Nichita-primarul comunei Bălăceana 

pentru a prezenta ordinea de zi, respectiv: 

1-Supunerea spre aprobare a procesului verbal din şedinţa ordinară  din data de 28 

iunie 2019. 

 INIŢIATOR-SECRETAR-ELENA BEŞA 

2-Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, chiriilor, taxelor locale cat si a 

limitelor minime  și maxime ale amenzilor pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%. 

INIŢIATOR-PRIMAR-BABOR NICHITA 

          3- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente 

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

deplasare  pentru luna  IUNIE  2019. 

INIŢIATOR-PRIMAR-BABOR NICHITA 

      4-Alte probleme. 

Ordinea de zi prezentată mai sus este supusă la vot și este aprobată în unanimitate de 

voturi, respectiv: 

Voturi pentru- 11 

Voturi impotriva-0 

            Abţineri-0 

În continuare se înscrie la cuvânt, doamna Beșa Elena-secretarul comunei, care solicită 

consilierilor locali să comunice dacă există un potențial conflict de interese/incompatibilități 

cu privire la vreun proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi. 

Se constată că nu există asemenea situații, deci nici un consilier local nu se află în 

situația unui conflict de interese/incompatibilitate cu privire la vreun proiect de hotărâre 

înscris pe ordinea de zi. 

În continuare preşedintele de şedinţă –doamna consilier Boca Lucica Eudochia, 

propune trecerea la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 

1-Supunerea spre aprobare a procesului verbal din şedinţa ordinară  din data de 28 

iunie 2019. 
INIŢIATOR-SECRETAR-ELENA BEŞA 

După  citirea procesului verbal de către secretarul comunei, preşedintele de şedinţă îl 

supune spre aprobare  şi  este aprobat în forma prezentată în unanimitate de voturi, respectiv:  

Voturi pentru- 11 

Voturi impotriva-0 

            Abţineri-0 
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În continuare doamna consilier Boca Lucica Eudochia-preşedinte de şedinţă, propune 

trecerea la al doilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

2-Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor, chiriilor, taxelor locale cat si a 

limitelor minime  și maxime ale amenzilor pentru anul 2020 cu rata inflației de 4,6%. 

INIŢIATOR-PRIMAR-BABOR NICHITA 

Doamna consilier Boca Lucica Eudochia- preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 

Todiraş Constantin- viceprimarul comunei Bălăceana pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

mai sus menţionat şi doamnei secretar Elena Beşa pentru a prezenta raportul de specialitate. 

După prezentarea proiectului de hotărâre de către domnul Babor Nichita şi a raportului 

de specialitate de către secretarul comunei, proiectul  de hotărâre  este dezbătut  în plen.  

Preşedintele de şedinţă, domnul Berențan Gheorghe-Daniel- propune domnilor 

consilieri înscrierea la cuvânt pentru eventualele interpelări. 

Doamna consilier Boca Lucica Eudochia- preşedinte de şedinţă constată că nu  sunt 

obiecţii şi supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Proiectul de hotărâre este aprobat  în unanimitate de voturi, respectiv: 

Voturi pentru- 11 

Voturi impotriva-0 

            Abţineri-0 

În continuare doamna consilier Boca Lucica Eudochia-preşedinte de şedinţă, propune 

trecerea la al treilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

          3- Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente 

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

deplasare  pentru luna  IUNIE  2019. 

INIŢIATOR-PRIMAR-BABOR NICHITA 

Doamna consilier Boca Lucica Eudochia- preşedinte de şedinţă dă cuvântul domnului 

Todiraş Constantin- viceprimarul comunei Bălăceana pentru a prezenta proiectul de hotărâre 

mai sus menţionat şi doamnei secretar Elena Beşa pentru a prezenta raportul de specialitate. 

După prezentarea proiectului de hotărâre de către domnul Babor Nichita şi a raportului 

de specialitate de către secretarul comunei, proiectul  de hotărâre  este dezbătut  în plen.  

Preşedintele de şedinţă, doamna Boca Lucica Eudochia- propune domnilor consilieri 

înscrierea la cuvânt pentru eventualele interpelări. 

Doamna Boca Lucica Eudochia-preşedinte de şedinţă constată că nu sunt obiecţii şi 

supune la vot aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

Proiectul de hotărâre este aprobat  în unanimitate de voturi, respectiv: 

Voturi pentru- 11 

Voturi impotriva-0 

            Abţineri-0 

În continuare doamna consilier Boca Lucica Eudochia-preşedinte de şedinţă, propune 

trecerea la al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv: 

4-Alte probleme. 

Doamna consilier Boca Lucica Eudochia-preşedinte de şedinţă, propune consilierilor 

locali înscrierea la cuvânt. 

Se înscrie la cuvânt d.nul consilier Grosu Georgel care-l întreabă pe domnul primar 

situația obiectivului de investiție “Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, 

județul Suceava-etapa a II a “.Domnul primar menționează că este în faza de publicare pe 

seap, ptr. depunerea ofertelor. 

Președintele de şedinţă, constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt, menţionează că 

proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost votate, nemaifiind obiecţii şi interpelări, 

declară şedinţa închisă şi mulţumeşte domnilor consilieri pentru participare. 

 

Preşedinte de şedinţa,                                                      Secretarul comunei, 

 

                 Boca Lucica Eudochia                                                                Beșa Elena 


