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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES  VERBAL 

încheiat astăzi  29.12.2022  în ședință  ordinară a Consiliului local al comunei Bălăceana 
 

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

29.12.2022, orele 9,00 în baza Dispoziției primarului comunei Bălăceana nr.113 din 19 decembrie  

2022. 

Secretarul general al comunei efectuează prezența consilierilor și constată că din numărul 

total al consilierilor aleși sunt prezenți toți consilierii, respectiv: 

• Număr total al consilierilor                                                            - 9 

• Număr total al consilierilor prezenți la ședință                              - 9  

Domnul  Georgel GROSU ales președinte de ședință în baza H.C.L. 66 din 15 septembrie 

2022  pentru o perioadă de 3 luni începând cu luna  octombrie 2022 - propune domnului primar să 

prezinte ordinea de zi. 

 Domnul primar prezintă  propune modificarea ordinii de zi prin includerea  a două proiecte 
de hotărâre, și două procese verbale ale ședințelor de consiliu local extraordianre de îndată din data 
de 20 decembrie 2022, orele 9,00, respectiv orele 14,00 : 

1.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind 
aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  
la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

 2. Proiect de hotărâre nr. 4825/2022 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea 
cumpărării prin negociere directă  de către comuna Bălăceana a unui imobil (casă de locuit + 
teren aferent). 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Propunerea este supusă la vot  și este aprobată în unanimitate de voturi, respectiv: 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

 Astfel ordinea de zi este următoarea: 
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1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței ordinare a 
Consiliului local din data de 15 noiembrie 2022. 

Inițiator-Secretar general-Elena BEȘA 

2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței extraordinare de 
îndată de la ora 9,00 a Consiliului local din data de 20 decembrie 2022. 

INIȚIATOR-Secretar general -Elena BEȘA 

3. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței extraordinare de 
îndată de la ora 14,00 a Consiliului local din data de 20 decembrie 2022. 

INIȚIATOR-Secretar general -Elena BEȘA 

4. Proiect de hotărâre nr. 4187 din 03.11.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

5. Proiect de hotărâre nr. 4539  din 25.11.2022 privind analiza stadiului de înscriere a 
datelor în Registrul agricol pentru trimestrul  IV al anului 2022 si stabilirea masurilor 
pentru eficientizarea acestei activități. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

6. Proiect de hotărâre nr. 4670 din 09.12.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti 
aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de 
deplasare  pentru luna noiembrie 2022. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

7.  Proiect de hotărâre nr. 4392 din 12.12.2022 privind aprobarea organizarii  reţelei şcolare 
a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, judeţul 
Suceava, pentru anul școlar 2023-2024. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

8.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind 
aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  
la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

9. Proiect de hotărâre nr. 4825/2022 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea 
cumpărării prin negociere directă  de către comuna Bălăceana a unui imobil (casă de locuit + 
teren aferent). 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

10. Alte probleme de interes local. 
După prezentarea ordinii de zi, aceasta este supusă la vot și este aprobată cu 9 voturi pentru, 

respectiv: 
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Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare doamna   Elena BEȘA -secretarul general al comunei informează pe domnul 

și domnii consilieri locali despre necesitatea respectării prevederilor art. 228 din O.U.G.  nr. 57 / 

2919 – Codul Administrativ conform cărora : ” Alesul local aflat în conflict de interese în condițiile 

prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2903, cu modificările și completările ulterioare, 

are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care 

ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru : a) soț, soție sau rude ori afini până la 

gradul al II – lea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea 

de debitor al unei obligații;  

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care 

obține venituri; d) o altă autoritate din care face parte; e) orice persoană fizică sau juridică , alta 

decât autoritatea din care face parte , care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de 

cheltuieli ale acestuia; f) asociație sau funcție din care face parte, solicitând să comunice dacă există 

un potențial conflict de interese sau incompatibilitate cu privire la vreun proiect înscris pe ordinea 

de zi a ședinței. 

 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.  

 De asemenea președinții  comisiilor de specialitate aduc la cunoștință faptul că, avizele 

comisiilor de specialitate au fost emis cu respectarea cvorumului prevăzut de lege. 

 Se trece în continuare la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței ordinare a 
Consiliului local din data de 15 noiembrie 2022. 

Inițiator-Secretar general-Elena BEȘA 

Domnul Georgel GROSU-președinte de ședință dă cuvântul secretarului general al comunei 

pentru a da citire procesului verbal. 

Doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei dă citire procesului verbal din ședință 

extraordinară de îndată.   
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După citire procesul verbal este supus la vot și este aprobat  cu 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al doilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței extraordinare de 
îndată de la ora 9,00 a Consiliului local din data de 20 decembrie 2022. 

INIȚIATOR-Secretar general -Elena BEȘA 

Domnul Georgel GROSU-președinte de ședință dă cuvântul secretarului general al comunei 

pentru a da citire procesului verbal. 

Doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei dă citire procesului verbal din ședință 

extraordinară de îndată.   

După citire procesul verbal este supus la vot și este aprobat  cu 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

3. Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a ședinței extraordinare de 
îndată de la ora 14,00 a Consiliului local din data de 20 decembrie 2022. 

INIȚIATOR-Secretar general -Elena BEȘA 

Domnul Georgel GROSU-președinte de ședință dă cuvântul secretarului general al comunei 

pentru a da citire procesului verbal. 

Doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei dă citire procesului verbal din ședință 

extraordinară de îndată.   

După citire procesul verbal este supus la vot și este aprobat  cu 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al patrulea punct al ordinii de zi, respectiv: 

4. Proiect de hotărâre nr. 4187 din 03.11.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 
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Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea cincilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

5. Proiect de hotărâre nr. 4539  din 25.11.2022 privind analiza stadiului de 
înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul  IV al anului 2022 si stabilirea 
masurilor pentru eficientizarea acestei activități. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea șaselea punct al ordinii de zi, respectiv: 

6. Proiect de hotărâre nr. 4670 din 09.12.2022 privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti 
aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de 
deplasare  pentru luna noiembrie 2022. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 
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 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea șaptelea punct al ordinii de zi, respectiv: 

7.  Proiect de hotărâre nr. 4392 din 12.12.2022 privind aprobarea organizarii  reţelei şcolare 
a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, judeţul 
Suceava, pentru anul școlar 2023-2024. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea optelea punct al ordinii de zi, respectiv: 

8.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind 
aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  
la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 
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 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea nouălea punct al ordinii de zi, respectiv: 

9. Proiect de hotărâre nr. 4825/2022 privind aprobarea demarării procedurilor în vederea 
cumpărării prin negociere directă  de către comuna Bălăceana a unui imobil (casă de locuit + 
teren aferent). 

INIȚIATOR-PRIMAR-Constantin-Octavian COJOCARIU 

Se dă cuvântul domnului primar Constantin- Octavian COJOCARIU care prezintă proiectul 

de hotărâre și doamnei Elena BEȘA - secretarul general al comunei, care prezintă raportul de 

specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, președintele de 

ședință, domnul Georgel GROSU, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al treilea zecelea punct al ordinii de zi, respectiv: 

10. Alte probleme de interes local. 
Președintele de ședință domnul Georgel GROSU propune înscrierea la cuvânt. 

Se înscrie la cuvânt domnul primar care propune consilierilor locali modifcare zilei în care se 

sărbătorește ziua comunei “Bălăceana în sărbătoare”, respectiv în prima duminică după ziua de 15 

august. 

Propunerea este supusă la vot și este aprobată în unanimitate de voturi , urmând  a se întocmi 

un proiect de hotărâre în acest sens. 

În continuare președintele de ședință domnul Georgel GROSU, constată că nu sunt înscrieri 

la cuvânt, menționează că proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a fost votat, nemaifiind obiecții 

și interpelări, declară ședința închisă și mulțumește domnilor consilieri pentru participare.  

 

    Președinte de ședință,                                                            Secretarul general al comunei ,  

        Georgel GROSU                                                                                     Elena BEȘA    

 

 


	1.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava.
	8.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava.
	8.Proiect de hotărâre nr. 4829/2022 privind modificarea H.C.L.  nr. 31/29.04.2022 privind aprobarea și indexarea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale  pe anul 2023,  la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava.

