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ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES  VERBAL 

încheiat astăzi  28.02.2023 în ședință extraordinară de îndată  a Consiliului local al comunei 

Bălăceana 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana a fost convocat în ședință extraordinară de îndată  în 

data de 22.03.2023, orele 9,00  în baza Dispoziției primarului comunei Bălăceana nr.19 din 

22.03.2023. 

Secretarul general al comunei efectuează prezența consilier localilor și constată că din 

numărul total al consilier localilor aleși sunt prezenți toți consilier localii, respectiv: 

• Număr total al consilier localilor                                                            - 9 

• Număr total al consilier localilor prezenți la ședință                              - 9  

Domnul  consilier local Gheorghe BULIGA ales președinte de ședință în baza H.C.L. nr.83 

din 29 decembrie 2022, pentru o perioadă de 3 luni începând cu luna  ianuarie 2023 - propune 

domnului primar să prezinte ordinea de zi. 

Domnul primar prezintă Consiliului Local ordinea de zi, respectiv: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal în ședință  extraordinară  a Consiliului local 

al comunei Bălăceana din data de  14 martie 2023. 

Inițiator-Secretar general -Elena BEȘA 

2.Proiect de hotărâre  nr.  1451 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.336 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1450 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1453 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

3. Proiect de hotărâre  nr.  1455 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 504  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1454 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1457 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

4. Proiect de hotărâre  nr.  1459 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.000  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1458 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1461 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

5. Proiect de hotărâre  nr.  1463 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.627  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1462 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1465 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

6. Proiect de hotărâre  nr.  1467 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 500  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1466 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1469 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

7. Proiect de hotărâre  nr.  1471 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 6.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1470 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1473 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

8. Proiect de hotărâre  nr.  1475 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.553 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1474 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1477 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

9. Proiect de hotărâre  nr.  1479 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1478 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1481 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

10. Proiect de hotărâre  nr.  1483 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1482 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1485 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

11. Proiect de hotărâre  nr.  1487 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 834 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1486 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1489 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

12. Proiect de hotărâre  nr.  1491 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.546 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1490 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1493 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

13. Proiect de hotărâre  nr.  1495 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.300 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1494 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1497 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

14. Proiect de hotărâre  nr.  1499 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1498 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1501 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

15. Proiect de hotărâre  nr.  1503 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.346 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1502 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1505 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

16. Proiect de hotărâre  nr.  1507 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1506 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1509 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

17. Proiect de hotărâre  nr.  1511 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1510 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1513 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

18. Proiect de hotărâre  nr.  1515 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1514 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1517 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

19. Proiect de hotărâre  nr.  1519 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 8.870 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1518 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1521 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

20. Proiect de hotărâre  nr.  1523 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 8.212 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1522 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1525 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

21. Proiect de hotărâre  nr.  1527 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 454 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1526 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1529 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

22. Proiect de hotărâre  nr.  1531 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 7.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1530 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1533 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

23. Proiect de hotărâre  nr.  1535 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.500 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1534 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1537 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

24. Proiect de hotărâre  nr.  1539 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1538 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1541 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

25. Proiect de hotărâre  nr.  1543 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1542 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1545 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

26. Proiect de hotărâre  nr.  1547 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1546 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1549 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

27. Proiect de hotărâre  nr.  1551 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.744 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1550 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1553 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

28. Proiect de hotărâre  nr.  1555 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1554 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1557 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

29. Proiect de hotărâre  nr.  1559 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1558 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1561 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

30. Proiect de hotărâre  nr.  1567 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1566 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1569 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

31. Proiect de hotărâre  nr.  1571 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 43.494 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1570 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1573 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

32. Proiect de hotărâre  nr.  1575 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1575 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1573 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

33. Proiect de hotărâre  nr.  1579 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1578 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1581 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

34. Proiect de hotărâre  nr.  1583 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1582  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1585 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

35. Proiect de hotărâre  nr.  1587 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 10.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1586  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1589 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

36. Proiect de hotărâre  nr.  1591 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1590  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1593 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

37. Proiect de hotărâre  nr.  1595 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 9.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1594  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1597 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

38. Proiect de hotărâre  nr.  1599 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1598  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1601 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

39. Proiect de hotărâre  nr.  1603 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1602  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1605 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

40. Proiect de hotărâre  nr.  1607 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1606  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1609 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

41. Proiect de hotărâre  nr.  1611 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1610  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1613 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

42. Proiect de hotărâre  nr.  1615 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.800 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1614  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1617 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

43. Proiect de hotărâre  nr.  1619 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 10.700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1618  din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1621 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

 

44. Proiect de hotărâre  nr.  1623 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 11.445 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1622 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1625 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 
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44. Proiect de hotărâre  nr.  1627 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1626 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1629 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

45. Proiect de hotărâre  nr.  1627 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1626 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1629 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

46. Proiect de hotărâre  nr.  1631 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 
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• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1626 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1633 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

47. Proiect de hotărâre  nr.  1635 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1634 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1637 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

48. Proiect de hotărâre  nr.  1639 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 110.954 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1638 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1641 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

49. Proiect de hotărâre  nr.  1643 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 16.230 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1642 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1645 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

50. Proiect de hotărâre  nr.  1647 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.574 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1646 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1649 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

51. Proiect de hotărâre  nr.  1651 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 
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Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1650 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1653 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

52. Proiect de hotărâre  nr.  1655 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1654 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1657 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

53. Proiect de hotărâre  nr.  1659 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 30.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1658 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1661 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

54. Proiect de hotărâre  nr.  1663 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1662 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1665 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

55. Proiect de hotărâre  nr.  1667din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 300 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1666 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1669 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

56. Proiect de hotărâre  nr.  1671 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.194 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 
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• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1670 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1672 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

57. Proiect de hotărâre  nr.  1675 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 99.477 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1674 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1677 din 22.03.2023; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

58. Proiect de hotărâre  nr.  1679 din 22.03.202 privind apartenența unui bun imobil la  

inventarul bunurilor domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1678 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de doamna Elena BEȘA-secretarul general al 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.1683 din 22.03.2023; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 

protecţie socială, activitaţi social-culturale, culte, protectie copii; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de 

disciplina, apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor; 

59. Proiect de hotărâre  nr.  1685 din 22.03.2023  privind completarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 

din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu  un bun imobil-terenuri  situat în 

extravilanul comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1684 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de doamna Elena BEȘA-secretarul general al 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.1689 din 22.03.2023; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 

protecţie socială, activitaţi social-culturale, culte, protectie copii; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de 

disciplina, apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor; 

60. Proiect de hotărâre  nr.  1691 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1691 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1693 din 22.03.2023; 
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• Avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 

protecţie socială, activitaţi social-culturale, culte, protectie copii; 

61. Proiect de hotărâre  nr.  1695 din 22.03.2023  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bălăceana pentru anul 2023. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 1694 din 

22.03.2023; 

• Raportul de specialitate întocmit de domnul Nicolae ANECHITEI-consilier  cl.I cu 

atribuții de contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana înregistrat cu nr.1697 din 22.03.2023; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru invatamant, sanatate si familie, munca si 

protecţie socială, activitaţi social-culturale, culte, protectie copii; 

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

buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie 

comunală, protecţia mediului şi turism; 

• Avizul consultativ al comisiei pentru administratie publica locala, juridica si de 

disciplina, apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor; 

63. Alte probleme de interes local. 

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

respectiv: 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

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

și domnii consilier locali 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 titlul IV din Legea nr. 161/2003, 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 IV– lea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea 

de debitor al unei obligații;  
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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 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. 

 La ședință participă și domnul Nicolae ANECHITEI, funcționar public cu atribuții de 

contabil în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, județul Suceava. 

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

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal în ședință  extraordinară  a Consiliului local 

al comunei Bălăceana din data de  14 martie 2023. 

Inițiator-Secretar general -Elena BEȘA 

Domnul consilier local Gheorghe BULIGA-președinte de ședință dă cuvântul secretarului 

general al comunei pentru a da citire procesului verbal. 

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

extraordinară de îndată  a Consiliului local al comunei Bălăceana din data de  28.02.2023. 

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  nr.  1451 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.336 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU  
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La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

3. Proiect de hotărâre  nr.  1455 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 504  m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  patrulea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

4. Proiect de hotărâre  nr.  1459 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.000  m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  cincilea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

5. Proiect de hotărâre  nr.  1463 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.627  m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  șaselea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

6. Proiect de hotărâre  nr.  1467 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 500  m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  șaptelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

7. Proiect de hotărâre  nr.  1471 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 6.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  optelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

8. Proiect de hotărâre  nr.  1475 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.553 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

9. Proiect de hotărâre  nr.  1479 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  zecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

10. Proiect de hotărâre  nr.  1483 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.500 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

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

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  
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 Abțineri :                 - 0  

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

11. Proiect de hotărâre  nr.  1487 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 834 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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  doisprezecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

12. Proiect de hotărâre  nr.  1491 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.546 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 treisprezecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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13. Proiect de hotărâre  nr.  1495 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.300 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 paisprezecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

14. Proiect de hotărâre  nr.  1499 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincisprezecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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15. Proiect de hotărâre  nr.  1503 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.346 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

16. Proiect de hotărâre  nr.  1507 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al șaptesprezecelea  punct al ordinii de zi, respectiv:  

17. Proiect de hotărâre  nr.  1511 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

18. Proiect de hotărâre  nr.  1515 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 nouăsprezecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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19. Proiect de hotărâre  nr.  1519 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 8.870 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecelea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

20. Proiect de hotărâre  nr.  1523 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 8.212 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecișinulea punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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21. Proiect de hotărâre  nr.  1527 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 454 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecișidoilea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

22. Proiect de hotărâre  nr.  1531 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 7.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

Ulterior se trece la al douăzecișitreilea punct al ordinii de zi, respectiv:  
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23. Proiect de hotărâre  nr.  1535 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.500 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecișipatrulea punct  al ordinii de zi, respectiv:  

24. Proiect de hotărâre  nr.  1539 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

Ulterior se trece la al douăzecișicincilea punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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25. Proiect de hotărâre  nr.  1543 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

26. Proiect de hotărâre  nr.  1547 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al douăzecișișaptelea punct al ordinii de zi, respectiv:  

27. Proiect de hotărâre  nr.  1551 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.744 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecișioptelea  punct  al ordinii de zi, respectiv:  

28. Proiect de hotărâre  nr.  1555 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 douăzecișinouălea  punct  al ordinii de zi, respectiv:  
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29. Proiect de hotărâre  nr.  1559 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

30. Proiect de hotărâre  nr.  1563 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață  de 4.346 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al treizecișiunulea punct al ordinii de zi, respectiv:  

31. Proiect de hotărâre  nr.  1567 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.100 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

32.Proiect de hotărâre  nr.  1571 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 43.494 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  
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 Abțineri :                 - 0  

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

33.Proiect de hotărâre  nr.  1575 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 treizecișipatrulea   punct  al ordinii de zi, respectiv:  

34. Proiect de hotărâre  nr.  1579 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al treizecișicincilea  punct al ordinii de zi, respectiv:  

35.Proiect de hotărâre  nr.  1583 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

36.Proiect de hotărâre  nr.  1587 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 10.000 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  
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 Abțineri :                 - 0  

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

37.Proiect de hotărâre  nr.  1591 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 5.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 treizecișioptelea   punct  al ordinii de zi, respectiv:  

38.Proiect de hotărâre  nr.  1595 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 9.200 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al treizecișinouălea   punct  al ordinii de zi, respectiv:  

39.Proiect de hotărâre  nr.  1599 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.600 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

40.Proiect de hotărâre  nr.  1603 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 3.400 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  
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 Abțineri :                 - 0  

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

41.Proiect de hotărâre  nr.  1607 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișidoilea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

42.Proiect de hotărâre  nr.  1611 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișitreilea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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43.Proiect de hotărâre  nr.  1615 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 2.800 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișipatrulea   punct  al ordinii de zi, respectiv: 

44.Proiect de hotărâre  nr.  1619 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 10.700 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

Ulterior se trece la al patruzecișicincilea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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45.Proiect de hotărâre  nr.  1623 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 11.445 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișișalea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

46.Proiect de hotărâre  nr.  1627 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișișaptelea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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47.Proiect de hotărâre  nr.  1631 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișioptelea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

48.Proiect de hotărâre  nr.  1635 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 600 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 patruzecișinouălea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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49.Proiect de hotărâre  nr.  1639 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 110.954 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  

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

50.Proiect de hotărâre  nr.  1643 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 16.230 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

La analizarea proiectului de hotărâre menționat mai sus, domnul Olar Alexandru-consilier 

local se retrage din sala de ședință a consiliului local. 

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

de hotărâre și doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, supune la vot  proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat după cum urmează: 

Voturi pentru:         - 8 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0  
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Ulterior se trece la al cincizecișiunulea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

51.Proiect de hotărâre  nr.  1647 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.574 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișidoilea   punct  al ordinii de zi, respectiv: 

52.Proiect de hotărâre  nr.  1651 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișitreilea   punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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53.Proiect de hotărâre  nr.  1655 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișipatrulea   punct  al ordinii de zi, respectiv: 

54.Proiect de hotărâre  nr.  1659 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 30.100 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișicincilea    punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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55.Proiect de hotărâre  nr.  1663 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 700 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișișaselea    punct  al ordinii de zi, respectiv: 

56.Proiect de hotărâre  nr.  1667din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 300 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișișaptelea    punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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57.Proiect de hotărâre  nr.  1671 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 1.194 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișioptelea    punct  al ordinii de zi, respectiv: 

58. Proiect de hotărâre  nr.  1675 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 99.477 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 cincizecișinouălea    punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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59.Proiect de hotărâre  nr.  1679 din 22.03.202 privind apartenența unui bun imobil la  

inventarul bunurilor domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 șaizecelea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

60. Proiect de hotărâre  nr.  1685 din 22.03.2023  privind completarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniul privat al comunei Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 

din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu  un bun imobil-terenuri  situat în 

extravilanul 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 șaizecișiunulea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 
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61.Proiect de hotărâre  nr.  1691 din 22.03.2023  privind aprobarea de principiu a  închirierii 

unui teren în suprafață de 4.000 m.p. aparținând domeniului privat al 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 Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 șaizecișidoilea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

62.Proiect de hotărâre  nr.  1695 din 22.03.2023  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Bălăceana pentru anul 2023. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

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

de hotărâre și domnului Nicolae ANECHITEI-funcționar public cu atribuții de contabil în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana,  care prezintă raportul de specialitate. 

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

ședință, domnul consilier local Gheorghe BULIGA, 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 șaizecișitreilea  punct  al ordinii de zi, respectiv: 

63. Alte probleme de interes local. 

În continuare președintele de ședință domnul consilier Gheorghe BULIGA, constată că nu  

mai sunt înscrieri la cuvânt, menționează că proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a fost votat, 
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nemaifiind obiecții și interpelări, declară ședința închisă și mulțumește domnilor consilier locali 

pentru participare.  

 

 

 

 

 

    Președinte de ședință,                                                    Secretarul general al comunei Bălăceana,  

 

      Consilier local local, Gheorghe BULIGA                                        Elena BEȘA                                                                            

 

 

 

 

 

 


