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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

PROCES  VERBAL 

încheiat astăzi 26 ianuarie 2022 în ședință ordinară a Consiliului local al comunei 

Bălăceana 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana a fost convocat în ședință ordinară  în data de 26 

ianuarie 2022, orele 9,00 în baza Dispoziției primarului  comunei Bălăceana nr.1 din 26 ianuarie 

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 Constantin Todiraș ales președinte de ședință în baza H.C.L. 77 din 20 decembrie  

2021 pentru o perioadă de 3 luni începând cu luna  ianuarie 2022 - propune domnului primar să 

prezinte ordinea de zi. 

Domnul primar propune modificarea ordinii de zi prin includerea a două proiecte de 

hotărâre, respectiv: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente 

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

pentru luna  decembrie 2021. 

Inițiator-primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent 

exerciţiului bugetar la data de 31 Decembrie 2021. 

Inițiator-primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Propunerea este supusă la vot și este aprobată în unanimitate de voturi. 

Astfel ordinea de zi este următoarea: 

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

îndată a  Consiliului local din data de 29 decembrie 2021. 

Inițiator-Secretar general -Elena Beșa 
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2.Proiect de hotărâre  4404 din 10.12.2021 privind aprobarea Planul de acţiuni sau de 

lucrări de interes local pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de 

către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către 

părinții apți de muncă obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil . 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

3. Proiect de hotărâre 4711 din 31.12.2022 privind atestarea modificării și completării 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

4. Proiect de hotărâre  nr. 25 din 05.01.2022 privind aprobarea numărului asistenţilor 

personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2022. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

5. Proiect de hotărâre nr. 35 din 06.01.2021 privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca 

membri ai Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Bălăceana 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

6. Proiect de hotărâre nr. 154 din 17.02.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui 

teren în suprafață de 774 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

7. Proiect de hotărâre nr. 158 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a vânzării unui 

teren în suprafață de 1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

8. Proiect de hotărâre nr. 162 din 17.01.2012 privind aprobarea de principiu a vânzării unui 

teren în suprafață de1.857  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava  
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

9. Proiect de hotărâre nr. 166 din 17.01.2012 privind aprobarea de principiu a vânzării unui 

teren în suprafață de 720 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

10. Proiect de hotărâre nr. 170 din 17.01.2012 privind aprobarea modelului de contract -cadru 

vizând acoperirea costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea 

și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana, 

județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

11. Proiect de hotărâre nr. 170 din 17.01.2012 privind închirierea prin atribuire directă a 

pajiștilor aflate în proprietatea privată a Comunei Bălăceana, județul Suceava, rămase disponibile 

ca urmare a încetării, inainte de termen, a unor contracte de închiriere. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

12. Proiect de hotărâre nr. 179 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a închirierii 

unui teren în suprafață de 1463 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava . 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

13. Proiect de hotărâre nr. 185 din 17.01.2022 privind aprobarea de principiu a închirierii 

unui teren în suprafață de 776  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  

decembrie 2021. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 
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15.Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie  aferent 

exerciţiului bugetar la data de 31 Decembrie 2021 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

16. Diverse. 

După prezentarea ordinii de zi, aceasta este supusă la vot și este aprobată cu 9 voturi pentru 

cu modificarea intervenită, respectiv: 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare doamna  Beșa Elena -secretarul general al comunei informează pe doamna 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 aduce la cunoștință faptul că, avizul 

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

 Se trece în continuare la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 
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1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal de desfăşurare a şedinţei extraordinare de 

îndată a  Consiliului local din data de 29 decembrie 2021. 

Inițiator-Secretar general -Elena Beșa 

Domnul Constantin Todiraș -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 

ordinară din data de  29 decembrie  2021. 

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.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de 

muncă din familia beneficiară de ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și de către părinții apți de muncă 

obligați la întreținerea copilului în condițiile stabilite de Codul Civil . 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al treilea  punct al ordinii de zi: 
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3. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării inventarului bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al patrulea  punct al ordinii de zi: 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor 

cu handicap pentru anul 2022. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al cincilea punct al ordinii de zi: 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilierilor locali ca membri ai Comisiei pentru 

evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 
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 Secretarul general al comunei împarte buletine de vot pentru fiecare consilier și președintele 

de ședință aduce la cunoștință consilierilor locali că trebuie să se facă propuneri pentru  

reprezentarea   a doi consilieri care să facă parte din comisia  pentru evaluarea performanţelor 

profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bălăceana. 

 Sunt două propuneri, respectiv domnul consilier Ureche Octavian și domnul consilier 

Todiraș Constantin. 

 Consilierii votează prin buletinele de vot cu nominalizările menționate mai sus. 

Ulterior domnul consilier Todiraș Constantin-președinte de ședință , 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 

În continuare se trece la al șaselea punct al ordinii de zi: 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 774 

m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al șaptelea punct al ordinii de zi: 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 

1.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-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 Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al optelea punct al ordinii de zi: 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață 

de1.857  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al nouălea  punct al ordinii de zi: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 720 

m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 



 

9 
 

În continuare se trece la al zecelea  punct al ordinii de zi: 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract -cadru vizând acoperirea 

costurilor nete pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în 

vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al unsprezecelea punct al ordinii de zi: 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a pajiștilor aflate în 

proprietatea privată a Comunei Bălăceana, județul Suceava, rămase disponibile ca urmare a 

încetării, inainte de termen, a unor contracte de închiriere. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al doisprezecelea  punct al ordinii de zi: 
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12.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 

1463 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al treisprezecelea  punct al ordinii de zi: 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a închirierii unui teren în suprafață de 

776  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava  

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al patrusprezecelea   punct al ordinii de zi: 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii drepturilor băneşti aferente 

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

pentru luna  decembrie 2021. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 
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Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și doamnei Beșa Elena-secretarul general al comunei care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al cincisprezecelea  punct al ordinii de zi: 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului trimestrial de execuţie aferent 

exerciţiului bugetar la data de 31 Decembrie 2021 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin Octavian  care prezintă proiectul de 

hotărâre și domnului Anechitei Nicolae- consilier cl.I cu atribuții de contabil  care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul Constantin Todiraș, 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 

În continuare se trece la al șaisprezecelea  punct al ordinii de zi: 

16. Diverse. 

Se înscrie la cuvânt doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei Bălăceana, care 

prezintă raportul de activitate pentru semestrul II al anului 2021, al compartimentului asistență 

socială și al șefului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Ulterior domnul primar prezintă Privind starea și activitatea administrației comunei 

Bălăceana , precum și starea economică, socială și de mediu pentru anul 2021. 

De asemenea consilierii locali și comisiile de specialitate ale consiliului local 

al comunei Bălăceana, prezintă rapoartele de activitate pentru anul 2021. 
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În continuare președintele de ședință domnul Constantin Todiraș, constată că nu mai 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 ,  

 

      Constantin Todiraș                                                        Elena Beșa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


