
 
PROIECT 

Nr.2597 din 28.06.2021 
       

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
                                                                      CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea bugetului estimat aferent organizării “Ziua comunei Bălăceana” din data de 15 

august 2021 
 
 
 Consiliul Local al comunei Bălăceana , judeţul Suceava ; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare întocmit de  primarul comunei Bălăceana, județul Suceava –domnul 

Cojocariu Constantin-Octavian, înregistrat sub  nr.2596 din 28.06.2021; 
- Raportul de specialitate al domnului Anechitei Nicolae-consilier cl.I  cu atribuții de contabil in 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului  comunei Bălăceana, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr. .....................;  

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico 
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privatagricultură, gospodărire 
comunală, protecţiamediului, servicii, comerţ, urbanism şi amenajarea teritoriului, nr. ..............; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate - învăţământ sănătate şi familie, muncă şi 
protecţie socială, activităţi social - culturale, culte, protecţie copii, nr. ................................... 

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul 3245/1805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus 
SARS - CoV - 2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în 
domeniul culturii, cu modificările și completările ulterioare; 

           În temeiul prevederilor, art.129, alin.(2), lit. d) și alin.(7), lit. d), coroborat cu  art. 139, alin.(1) si 
art. 196, alin.(1), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2021 privind Codul administrativ;      

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
       Art.1-Se aprobă bugetului estimat aferent organizării “Ziua comunei Bălăceana” din data de 15 
august 2021, în cuantum de 10.000 lei. 
    Art.2-Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea manifestării menționate la art. 1 se face de la 
bugetul local de la capitolul 51020103, Titlul 20, art.200109 și din sponsorizări. 
    Art.3-Primarul  comunei Bălăceana si  compartimentul financiar -contabil, vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4- Secretarul general al comunei Bălăceana, judeţul Suceava  va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri. 
 
 

INIŢIATOR, 
 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
PRIMAR 

Nr. 2596 DIN 28.06.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind  aprobarea bugetului estimat aferent organizării “Ziua comunei Bălăceana” din data de 15 

august 2021 
 
 Doamnă și domnilor consilieri, 

O comunitate locala este definită şi prin evenimentele care o unesc la momente de mare 
semnificaţie istorică, culturală sau spirituală. Aceste evenimente au darul de a întări respectiva comunitate, 
de a facilita legăturile dintre membrii ei , de a creşte gradul de mândrie şi patriotism local şi, nu în ultimul 
rând, de a o promova. 

Deoarece manifestarea culturală “Ziua comunei Bălăceana”,în ultimii ani în comuna noastră a fost 
foarte apreciată de cetăţenii comunei, care şi-au manifestat dorinţa de a se organiza în fiecare an astfel de 
eveniment, am iniţiat proiectul de hotărâre pentru a asigura suportul legal de susţinere financiară şi 
realizare a acestei manifestări. Menționez că finanțarea acestei activități se va realiza atât din bugetul 
local(venituri proprii), cât și din sponsorizările pe care le vom atrage la buget în acest scop. Suma alocată 
pentru acest eveniment, este estimată în raport cu necesităţile constatate în anii anteriori pentru 
manifestarea similară. Suma propusă pentru această organizare va fi în cuantum de 10.000 de lei. 

Dat fiind contextul epidemiologic actual , evenimentul va fi organizat cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS - CoV - 2 şi 
pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. 

În baza Codului administrativ, care la art. 129 alin.(2) lit. d) şi alin.(7) lit. d) prevede că, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind, printre altele: educaţia; cultura; 
sportul şi tineretul. 

În acest sens am inițiat un proiect de hotărâre  pe care îl propun  spre dezbatere cu rugămintea de 
a fi aprobat în forma prezentată. 
 
 

PRIMAR,  
 

 Constantin-Octavian Cojocariu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 
JUDEȚUL SUCEAVA 
PRIMAR 
Nr. 2599 din 28.06.2021 
 

 

A N U N Ț 

 

 

Se aduce la cunoștință publică, în condițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică locală, republicată , că urmează a se supune dezbaterii autorității publice 

deliberative, Proiectul de hotărâre  privind  aprobarea bugetului estimat aferent organizării “Ziua 

comunei Bălăceana” din data de 15 august 2021, în baza referatului de aprobare  cu documentația 

aferentă, proiect care se postează pe site-ul oficial al Primăriei comunei Bălăceana adresa- 

comunabalaceana.ro -și se afișează la sediul Primăriei comunei Bălăceana.   

           În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 pot fi trimise, în scris, propuneri, sugestii sau opinii 

cu privire la actul normativ prezentat în anexă, pe adresa Primăriei comunei Bălăceana, strada Principală, 

județul Suceava –compartiment  secretar general,pe fax-0230534860, sau prin poșta electronic  la adresa 

de e-mail:primariabalaceana@yahoo.ro. 

 

 

                                    PRIMAR,                                                  Secretar general al UAT Bălăceana,  

 

                        Constantin-Octavian Cojocariu                                                 Elena Beșa  

             

 
 

 
 
 
 

 


