
 
 

 

PROIECT 

Nr.3507 din 27.09.2021 

 

 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al 

obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, 

județul Suceava, etapa a III-a “  

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Cojocariu Constantin-Octavian 

primarul comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 3506 din 27.09.2021 

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr.3509 din 27.09.2021. 

- Rapoartul de avizare al comisiei de dezvoltare socio-economică,buget-

finanțe,urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură 

și gospodărire comunală, urbanism, înregistrat cu nr. 3514 din 27.09.2021; 

 Având in vedere : 

-Prevederile art. 44 din Legea  nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 din 3 

septembrie 2021,pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel 

Saligny"; 

- Prevederile art.6 alin (1) lit. b) din Ordinul nr. 1333/2021 al Ministerului 

Dezvoltării,Lucrărilor Publice și Administrației privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții 

"Anghel Saligny" pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4alin.(1) lit.a)-c) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

În temeiul art.129, alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.139 alin(3) lit.d) din 

Ordonanța de Urgență nr. 97/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. - Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a 

obiectivului de investiții ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, 

județul Suceava, etapa a III-a “ în Programul național de investiții "Anghel 

Saligny", conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 



 Art.2.- Se aprobă Devizul general estimativ al obiectivului de investiție 

”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a 

III-a “,conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul comunei Bălăceana Cojocariu Constantin-Octavian, în 

calitate de ordonator principal de credite și compartimentul financiar contabil din 

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

 
 

 

 

I N I Ț I A T O R, 

 

PRIMAR, CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Pentru, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa, 

Consilier cl.I-Elvira Petrișor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECT 

Nr. 3506 din 27.09.2021 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ alobiectivului de 

investiție ”Modernizare drumuri comunaleîn comuna Bălăceana, județul Suceava,  

etapa a III a “ 

 Doamnelor și domnilor consilieri, 

            Având in vedere : 

 - Pentru interesul major al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, pentru dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne si necesitatea asigurării serviciilor de ulilitate publica, precum si 

necesitatea accesării fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabila a comunităţii; 

- necesitatea dezvoltării economico-sociale la nivel local. 

-oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene; 

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Cojocariu Constantin-Octavian primarul 

comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 3506 din 27.09.2021 

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu 

nr……………………. 

- Rapoartul de avizare al comisiei de dezvoltare socio-economică,buget-finanțe,urbanism, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură și gospodărire comunală, 

urbanism, înregistrat cu nr. .......................; 

-Având în vedere prevederile: 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, stabileşte în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- socială şi de 

mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a 

gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu dispozițiile art.129, 

alin.(2), lit. b), alin.(4). lit d), la propunerea primarului, consiliul local aprobă documentaţiile 

tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.  

 

 

 

 



-Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 

completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

- art.44 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

- Hotararii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 

privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor  

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificările si completările ulterioare ; 

 - 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.4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021,pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

- art.6 alin (1) lit. b) din Ordinul nr. 1333/2021 al Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor 

Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4alin.(1) 

lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

-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; 

-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 normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin (2) lit.b),alin.(4) lit.d) art.139 alin(3) lit.d) din Ordonanța de 

Urgență nr. 97/2019 privind Codul administrativ: 

           Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei 

Bălăceana , proiectul de hotarare in forma prezentata, în regim de urgență. 

 

PRIMAR , 

Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

Pentru secretarul general al comunei-Beșa Elena,  

Consilier c l.I-Elvira Petrișor 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

 

 

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a 

devizului general estimativ al obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale în 

comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “  

Nr. 3509 din  27.09.2021 

 

Necesitatea dezvoltării economico-sociale la nivel local, pentru implementarea obiectivul 

de investiţie : "Modernizare drumuri de interes local în comuna Bălăceana, judeţul Suceava"este 

necesară aprobarea de către Consiliului Local al comunei Bălăceana instrumentarea 

proiectului, precum şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici. 

 - Pentru interesul major al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, pentru dezvoltarea unei 

infrastructuri moderne si necesitatea asigurării serviciilor de ulilitate publica, precum si 

necesitatea accesării fondurilor publice relevante pentru dezvoltarea durabila a comunităţii; 

- necesitatea dezvoltării economico-sociale la nivel local. 

-oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene; 

-Având în vedere prevederile: 

-O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, stabileşte în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- socială şi de 

mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile 

angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a 

gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu dispozițiile art.129, 

alin.(2), lit. b), alin.(4). lit d), la propunerea primarului, consiliul local aprobă documentaţiile 

tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii.  

-Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile 

tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în 

completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

- art.44 alin.(1) şi alin.(4) şi ale art.45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

- Hotararii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 

privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor  



publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investitii si lucrari de interventii", cu modificările si completările ulterioare ; 

 - 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.4 alin (1) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 95/2021 din 3 septembrie 2021,pentru 

aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny"; 

- art.6 alin (1) lit. b) din Ordinul nr. 1333/2021 al Ministerului Dezvoltării,Lucrărilor 

Publice și Administrației privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

Național de Investiții "Anghel Saligny" pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4alin.(1) 

lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

-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; 

-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 normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul art.129 alin (2) lit.b),alin.(4) lit.d) art.139 alin(3) lit.d) din Ordonanța de 

Urgență nr. 97/2019 privind Codul administrativ: 

           Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei 

Bălăceana , proiectul de hotarare in forma prezentata, în regim de urgență. 

 

 

Consilier cl.I, 

 

Nicolae Anechitei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 R O M Â N I A 

 JUDETUL SUCEAVA 

 COMUNA BĂLĂCEANA 

 CONSILIUL LOCAL 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

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

protecţia mediului şi turism 

R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

al obiectivului de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul 

Suceava, etapa a III-a “ 

Nr. 3514 din 27.09.2021 

 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget –finante, 

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

protecţia mediului şi turism, întrunită în şedinţă astăzi data de mai sus, a analizat expunerea 

de motive, proiectul de hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma 

prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre dezbatere si aprobare. 

             Preşedintele comisiei aduce la cunoştință faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

 Nr. consilieri în comisie-3    

  Consilieri prezenţi-3     

 Consilieri absenţi-0. 

 Vot pentru aviz-3                   

 Abţineri-0                     

 Voturi contra -0 

 

Presedinte de comisie,                                                             Secretarul comisiei, 

 

                Constantin Todiraş                                                                      Georgel Grosu  
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