
 

 

PROIECT  

Nr.3781 din 20.10.2021 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului care îmrejmuiește Școala 

Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  

Având în vedere : 

-art.120 și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României-republicată; 

-art. 8 și art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- art.44 alin. (1), cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-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; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

-referatul de aprobarea al domnului Cojocariu Constantin-Octavian al primarului Comunei 

Bălăceana,înregistrat cu nr.3780 din 20.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr............................; 

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

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism, înregistrat cu nr..........................; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (14), art.139 alin.(1) și ale  art. 196 alin. (1) lit. a din 

O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;   

;   

HOTĂRÂȘTE: 

  

Art 1. - Se aprobă obiectivul de investiție ”Modernizarea gardului care împrejmuiește 

Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava”. 

Art.2-Se aprobă indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizarea gardului care împrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3- Valoarea obiectivului de investiție prevăzut la art.1 va fi achitată din 

bugetul local al anului 2021, aprobat prin HCL nr.15 din 07 aprilie 2021,cu modificările și 

completările ulterioare, de la Capitolul 65.02.04.01, Titlu 71, Art.71.01.01, în valoare de 

239.644,79 lei, din care C+M=233.694,79 lei și Proiect Tehnic =5.950 lei. 

 Art.4-Prevederile  prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul  comunei și 

persoana cu atribuții de contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana; 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Art.5-Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Bălăceana instituțiilor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare și va fi afișată la 

avizier și  pe sit-ul instituției. 

 

I N I Ţ I A T O R,  

 

PRIMAR-Cojocariu Constantin-Octavian 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei - Beşa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

P R I M A R 

Referat de aprobare privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului care 

îmrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” 

Nr. 3780 din 20.10.2021 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere prevederile art.44 alin. (1),cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, realizarea 

unui obiectiv de investiții a cărui finanțare se asigură integral sau parțial  din bugetul local 

presupune în prealabil realizarea unei documentații tehnico-economice care se aprobă  de 

autoritățile deliberative. 

Aprobarea acestei documentații este necesară în prealabil, deoarece, prin aprobareaa 

acesteia, se stabilesc principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții, 

pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, 

tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi suspuse aprobării. 

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară întrucât gardul care împrejmuiește, 

în prezent Școala Gimnazială Bălăceana,  județul Suceava este deteriorat și prezintă un real 

pericol pentru copii care învață în această unitate școlară deoarece există posibilitatea de 

prăbușire. În plus, respectivul gard este inestetic făcând astfel un deserviciul clădirii școlare 

respective. 

 Având în vedere  prevederile: 

-art.120 și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României-republicată; 

-art. 8 și art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- art.44 alin. (1), cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-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; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

Primar, Constantin-Octavian Cojocariu  



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

PRIMĂRIA 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului 

care îmrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” 

Nr. 3783 din 20.10.2021 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere prevederile art.44 alin. (1),cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, realizarea 

unui obiectiv de investiții a cărui finanțare se asigură integral sau parțial  din bugetul local 

presupune în prealabil realizarea unei documentații tehnico-economice care se aprobă  de 

autoritățile deliberative. 

Aprobarea acestei documentații este necesară în prealabil, deoarece, prin aprobareaa 

acesteia, se stabilesc principalii indicatori tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții, 

pe baza necesității și oportunității realizării acestuia și care cuprinde soluții funcționale, 

tehnologice, constructive și economice ce urmează a fi suspuse aprobării. 

Realizarea acestui obiectiv de investiții este necesară întrucât gardul care împrejmuiește, 

în prezent Școala Gimnazială Bălăceana,  județul Suceava este deteriorat și prezintă un real 

pericol pentru copii care învață în această unitate școlară deoarece există posibilitatea de 

prăbușire. În plus, respectivul gard este inestetic făcând astfel un deserviciul clădirii școlare 

respective. 

 Având în vedere  prevederile: 

-art.120 și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României-republicată; 

-art. 8 și art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- art.44 alin. (1), cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-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; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

Consilier cl.I, Nicolae Anechitei 



 

 

 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială buget , finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

 

RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului 

care îmrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” 

Nr. 3784 din 20.10.2020 

 

 

               Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

administratrea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului 

şi turism, întrunită în şedinţă la data mai sus menţionată, a analizat proiectul de hotărâre, 

expunerea de motive şi raportul de specialitate. 

          Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi-l propune 

Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare, întrucât nu contravine interesului comunei şi a 

ordinii de drept. 

Nr. consilieri în comisie-3    

 Consilieri prezenţi-3     

Consilieri absenţi-0. 

Vot pentru aviz-3                   

Abţineri-0                     

Voturi contra -0 

 

 

        Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 

                           

         Todiraş Constantin                                                                        Grosu Georgel 
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