
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                        

                                                                                                             PROIECT 

Nr. 3601 din 10.10.2021 

 

HOTĂRÂRE 

 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 

 

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, înregistrat cu nr.3593 

din 10.10.2021;  

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei  Bălăceana nr………………………;  

-raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunală, 

protecția mediului si turism înregistrată cu nr................................;.;  

-art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  şi art. 82 din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) , art.196 

alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art. 2 La data intrării își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 36 din 12 septembrie 2019. 

 Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 

Inițiator-Primar, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei,  

Elena Beșa 

                                                                                        

  



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

  COMUNA BĂLĂCEANA 

          PRIMAR 

NR. 3593 din 10.10.2021 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 

 

  

Stimaţi consilieri locali,  

Având în vedere că în anul 2020 au avut loc alegeri locale în urm a cărora a fost 

ales alt primar și viceprimar. De asemenea au mai intervenit modificări și la asistenții 

personali care au contract de muncă în vigoare la data prezentului proiect de hotărâre,  este 

necesară modificarea statului de funcții. 

Prin H.C.L. nr. 38 din 3 iulie 2020 s-a aprobat implementarea proiectului 

“Dezvoltarea sistemului de asistență social și combaterea sărăcei și a excluziunii sociale” 

cod SMIS 126924. 

Pentru derularea proiectului menționat mai sus este necesară acreditarea 

compartimentului asistență socială de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Astfel 

se va comasa compartimentul asistență socială ( asistent social) cu compartimentul 

asistență socială (asistenți personali). 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca 

obiect modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava cu care vă rog să fiţi de accord şi  să-l 

aprobaţi în forma prezentată.  

 

PRIMAR, 

 

Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA 

Nr.  4152 DIN 15.11.2021 

 

Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 

finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunală, protecția mediului si turism 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

privind avizarea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea modificării 

organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava 

 

 

 Comisia de specialitate luând spre analiză şi dezbatere referatul de aprobare  şi 

proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava cu privire la 

aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava ; 

 Constată că proiectul de hotărâre a fost iniţiat cu respectarea legislaţiei în materie, 

în vigoare şi în limitele minime posibile de acoperire a necesarului de funcţii pentru bunul 

mers al activităţilor  din cadrul Consiliului Local communal.  

 Ca urmare , comisia de specialitate acordă aviz favorabil pentru proiectul de 

hotărâre şi propune Consiliului Local să-l adopte în forma prezentată. 

   

 

 

 

 Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 
 
Constantin Todiraş                                                                   Georgel Grosu                 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 JUDEŢUL SUCEAVA 

PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 

Secretar general 

Nr. 3602 din 10.10.2021 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 

 

  

Stimaţi consiglieri locali,  

Având în vedere că în anul 2020 au avut loc alegeri locale în urma cărora au fost 

aleși alt primar și viceprimar. De asemenea au mai intervenit modificări și la asistenții 

personali care au contract de muncă în vigoare la data prezentului proiect de hotărâre,  este 

necesară modificarea statului de funcții. 

Prin H.C.L.  nr. 38 din 3 iulie 2020 s-a aprobat implementarea proiectului 

“Dezvoltarea sistemului de asistență social și combaterea sărăcei și a excluziunii sociale” 

cod SMIS 126924. 

Pentru derularea proiectului menționat mai sus este necesară acreditarea 

compartimentului asistență socială de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Astfel 

se va comasa compartimentul asistență socială (asistent social) cu compartimentul 

asistență socială (asistenți personali). 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca 

obiect modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava cu care vă rog să fiţi de accord şi  să-l 

aprobaţi în forma prezentată.  

 

 

Secretar general comună, 

 

Elena Beșa 

 
 

 

 


