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ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

 
PROCES  VERBAL 

încheiat astăzi  28.02.2023 în ședință ordinară  a Consiliului local al comunei Bălăceana 
 

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

28.02.2023, orele 9,00  în baza Dispoziției primarului comunei Bălăceana nr.13 din 20 

FEBRUARIE   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 propune includerea pe ordinea de zi a 2 proiecte de hotărâre, respectiv: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al 

Comunei Bălăceana pentru anul 2023. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU  

.2.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul 

privat al comunei Bălăceana, cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul 

comunei Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU  

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

Astfel ordinea de zi este următoarea: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal în ședință  extraordinară de îndată a 

Consiliului local al comunei Bălăceana din data de  03.02.2023. 

Inițiator-Secretar general -Elena BEȘA 
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2.Proiect de hotărâre  nr.  593 din 07.02.2023 privind aprobarea acordarii drepturilor 

băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită 

cheltuieli de deplasare  pentru luna ianuarie  2022. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

3. Proiect de hotărâre nr.685 din 15.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului 

privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2023 al Comitetului Locai al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice al 

Comunei Bălăceana pentru anul 2023. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU  

5.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul 

privat al comunei Bălăceana, cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul 

comunei Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

Inițiator-Primar-Constantin-Octavian COJOCARIU  

6. Alte probleme de interes local. 

După prezentarea 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 cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2903, cu modificările și completările 

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

respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru : a) soț, soție sau rude ori 
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afini până la gradul al II – lea inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local 

are calitatea de debitor al unei obligații;  

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

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

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

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

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

de zi a ședinței. 

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

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

ordinea de zi.  

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

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

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

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal în ședință  extraordinară de îndată a 

Consiliului local al comunei Bălăceana din data de  03.02.2023. 

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  

ordinară  a Consiliului local al comunei Bălăceana din data de  03.02.2023. 

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.  593 din 07.02.2023 privind aprobarea acordarii drepturilor 

băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale Bălăceana, care solicită 

cheltuieli de deplasare  pentru luna ianuarie  2022. 

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 prezentarea 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 treilea  punct al ordinii de zi, respectiv:  

3. Proiect de hotărâre nr.685 din 15.02.2023 privind aprobarea actualizării Planului 

privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2023 al Comitetului Locai 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 prezentarea 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 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 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 doamnei Elena Beșa , secretarul general al comunei Bălăceana, care prezintă raportul 

de specialitate. 
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 După prezentarea 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 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul 

privat al comunei Bălăceana, cu  bunuri imobile-terenuri,  situate în intravilanul și extravilanul 

comunei Bălăceana, județul Suceava,  aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

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 prezentarea 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: 

3. Alte probleme de interes local. 

Se dă cuvântul domnului primar care prezintă cererea doamnei Hinea Maria cu domiciliul 

în comuna Bălăceana, înregistrată cu nr. 286/2023, prin care solicită scutirea taxei de salubrizare 

întrucât nu locuiește la domiciliul său.  

Cererea este supusă la vot și este respinsă în unanimitate de voturi. 

Tot domnul primar prezintă cererea doamnei Rîpan Viorica cu domiciliul în comuna 

Bălăceana, înregistrată cu nr. 748 din 20.02.2023, prin care solicită scutirea taxelor locale pentru 

anul 2023 la locuința părinților acestuia. 



6 
 

Cererea este supusă la vot și este respinsă în unanimitate de voturi. 

Președintele de ședință prezintă  informarea cu privire la activitatea comisiei locale de fond 

funciar Bălăceana, pentru perioada septembrie 2022-ianuarie 2023, înregistrată cu nr. 872 din 

24.02.2023. 

Se dă din nou cuvântul domnului primar care  prezintă consiliului local adresa nr. 1018/20 

din 30.01.2023, emisă de Instituția Prefectului-județul Suceava, înregistrată la instituția noastră cu 

nr.486 din 02.02.2023, prin care ni se aduce la cunoștință că Federația “ Consiliul Tineretului din 

România” a transmis către Ministerul Afacerilor Interne o adresă prin care solicit respectarea 

prevederilor articolului nr. 28 din Legea tinerilor nr. 350/2006, care prevede: 

ART. 28 

    (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale 

ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat 

activităţilor de tineret. 

    (1^1) Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul 

bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret. 

    (2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea 

activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, 

precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene 

pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de 

tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective. 

 De asemenea domnul primar menționează în bugetul pentru anul 2023 nu s-au alocat sume 

în acest sens datorită bugetului limitat al comunei. 

 Tot domnul primar prezintă adresa nr. 1655/20/6 din 02.02.2023, emisă de Instituția 

Prefectului-județul Suceava, înregistrată la instituția noastră cu nr. 526 din 03.02.2023, prin care  

ni se comunică faptul că la nivelul unității administrativ teritoriale este necesară implementarea  

Legii    nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Tot domnul primar prezintă adresa Asociației “Sprijină Câinii” înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 709 din 17.02.2023, prin care propune colaboarea în vederea încheierii unui contract  

de concesiune conform Legii achizițiilor publice, pentru activitatea de gestionare a câinilor fără 

stăpân. 
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Domnul  consilier local Gheorghe Buliga președinte de ședință supune la vot propunerea 

asociației.  

Propunerea este respinsă în unanimitate de voturi întrucât bugetul local nu permite 

încheierea unui astfel de contract. 

Domnul primar Constantin-Octavian COJOCARIU, informează consiliul local că prin 

dispoziția nr.15 din 23.02.2023 a delegat atribuțiile viceprimarului comunei Bălăceana, pentru 

perioada 06 martie 2023-10 martie 2023 (perioda efectuarii unei fractiuni a concediului de odihna 

pentru anul 2023 de către primarul comunei Bălăceana, județul Suceava).Viceprimarul comunei va 

avea drept de dispoziţie, va  păstra si gestiona  stampila  si sigiliul cu inscriptia -Primar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

. 

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, 

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                                                                            
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