
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMAR                                                                                

PROIECT-Nr.3180 din 18.01.2021 

 

HOTĂRĂRE  

privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 

din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul 

Local și Primăria comunei Bălăceana 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana,  

Având în vedere : 

-Referatul de aprobare înregistrat cu nr.3179 din 18.08.2021, întocmit de primarul 

comunei Bălăceana-domnul Cojocariu Constantin-Octavian; 

-Raportul  de specialitate nr………………………. ; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu 

nr……………………… 

În conformitate cu prevederile : 

-art.5 alin.(3), art.23 alin.(1), art.51 alin.(3), art.54 alin.(5), precum și rolul, 

competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și lista cheltuielilor 

care se prevîd în bugetele locale, prevăzute în art.20 și anexa 2 la Legea nr. 273/2006, privind 

finațele publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009-Republicată privind Codul 

civil; 

-art.1 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), ale art. 4 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 80/2001 din 

30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice; 

-Pct. 1 al articolului unic  din Legea nr. 258/2015 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

-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 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

-În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (14), art.136 alin.(1) art. 139 alin.(1), 

coroborat cu art.196 alin.( 1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

  

                                         HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1. (1) -Se completează anexa la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana 

nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local 

și Primăria comunei Bălăceana, prin introducerea unui nr. crt.8 privind consumul mediu de  6,5 

litri /oră pentru miniexcavatorul din dotare, așa cum este prevăzută în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre; 



Art.2-Celelalte prevederi ale H.C.L.  nr. 2 din 12.02.2020 nu se modifică. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință prin grija secretaruui general al comunei 

Bălăceana instituțiilor și persoanelor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

PRIMAR- CONSTANTIN-OCTAVIAN COJOCARIU  

 

 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE 

privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 

din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul 

Local și Primăria comunei Bălăceana 

Nr. 3179 din 18.08.2021 

 

Doamnă și domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

-prin H.C.L. nr. 2 din 12.02.2021 s-au aprobat normativele propria de cheltuieli pentru 

Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana. 

-Ulterior, respectiv în baza H.C.L. nr. 30 din 15 aprilie 2021, s-a aprobat aciziția unui 

generator. Achiziția a fost efectuată în data de 06.08.2021 în conformitate cu prevederile 

legislației în vigare privind achizițiile publice. 

-Astfel este necesară stabilirea normativului de consum litri/oră. 

-prevederile  

-art.5 alin.(3), art.23 alin.(1), art.51 alin.(3), art.54 alin.(5), precum și rolul, 

competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și lista cheltuielilor 

care se prevîd în bugetele locale, prevăzute în art.20 și anexa 2 la Legea nr. 273/2006, privind 

finațele publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009-Republicată privind Codul 

civil; 

-art.1 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), ale art. 4 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 80/2001 din 

30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice; 

-Pct. 1 al articolului unic  din Legea nr. 258/2015 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

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

pentru elaborarea actelor normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

-art. 129 alin.(1), alin. (14), art.136 alin.(1) art. 139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.( 

1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, care specifică: 

ART. 7 

..............(13) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale 

excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri 

aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de 

urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare. 

Vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind completarea  anexei la 

Hotărârârea  Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana. 

INIȚIATOR, 

Primar- Constantin Octavian Cojocariu  



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul  de hotărâre privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana 

Nr. 3183 din 18.08.2021 

 

Doamnă și domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

-prin H.C.L. nr. 2 din 12.02.2021 s-au aprobat normativele propria de cheltuieli pentru 

Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana. 

-Ulterior, respectiv în baza H.C.L. nr. 30 din 15 aprilie 2021, s-a aprobat aciziția unui 

generator. Achiziția a fost efectuată în data de 06.08.2021 în conformitate cu prevederile 

legislației în vigare privind achizițiile publice. 

-Astfel este necesară stabilirea normativului de consum litri/oră. 

-prevederile  

-art.5 alin.(3), art.23 alin.(1), art.51 alin.(3), art.54 alin.(5), precum și rolul, 

competențele și responsabilitățile autorităților administrației publice locale și lista cheltuielilor 

care se prevîd în bugetele locale, prevăzute în art.20 și anexa 2 la Legea nr. 273/2006, privind 

finațele publice și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

-art.7 alin.(2) din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009-Republicată privind Codul 

civil; 

-art.1 alin.(1), alin.(3) și alin.(4), ale art. 4 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr. 80/2001 din 

30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei 

publice şi instituţiile publice; 

-Pct. 1 al articolului unic  din Legea nr. 258/2015 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; 

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

pentru elaborarea actelor normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

-art. 129 alin.(1), alin. (14), art.136 alin.(1) art. 139 alin.(1), coroborat cu art.196 alin.( 

1), lit. a)  din OUG nr. 57/2019 din Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare, care specifică: 

ART. 7 

    (1) În cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea 

administraţiei publice are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul 

propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către 

mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite 

proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea 

acestor informaţii. 



    (2) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunoştinţa 

publicului, în condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 de zile lucrătoare înainte de supunerea spre 

avizare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde: data afişării, o notă de 

fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptării 

actului normativ propus, un studiu de impact şi/sau de fezabilitate, după caz, textul complet al 

proiectului actului respectiv, precum şi termenul-limită, locul şi modalitatea în care cei 

interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind 

proiectul de act normativ. 

    (3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanţă asupra mediului 

de afaceri se transmite de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal 

constituite, pe domenii specifice de activitate, în termenul prevăzut la alin. (2). 

    (4) La publicarea anunţului, autoritatea administraţiei publice va stabili o perioadă de cel 

puţin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a 

primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus 

dezbaterii publice. 

    (5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus 

dezbaterii publice se vor consemna într-un registru, menţionându-se data primirii, persoana şi 

datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea. 

    (6) Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul 

sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi 

datele de contact ale expeditorului. 

    (7) Conducătorul autorităţii publice va desemna o persoană din cadrul instituţiei, 

responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă, care să primească propunerile, sugestiile şi 

opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus. 

    (8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice 

interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit 

alin. (4). 

    (9) Autoritatea publică în cauză este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în care să 

se dezbată public proiectul de act normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o 

asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică. 

    (10) Dezbaterile publice se vor desfăşura după următoarele reguli: 

    a) autoritatea publică responsabilă, prin persoana desemnată conform alin. (7), va organiza 

întâlnirea, va publica pe site-ul propriu şi va afişa la sediul propriu, alături de documentele 

menţionate la alin. (2), şi modalitatea de colectare a recomandărilor, modalitatea de înscriere 

şi luare a cuvântului, timpul alocat luării cuvântului şi orice alte detalii de desfăşurare a 

dezbaterii publice prin care se asigură dreptul la libera exprimare al oricărui cetăţean 

interesat; 

    b) dezbaterea publică se va încheia în momentul în care toţi solicitanţii înscrişi la cuvânt şi-

au exprimat recomandările cu referire concretă doar la proiectul de act normativ în discuţie; 

    c) la dezbaterea publică vor participa obligatoriu iniţiatorul şi/sau iniţiatorii proiectului de 

act normativ din cadrul instituţiei sau autorităţii publice locale, experţii şi/sau specialiştii care 

au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de 

aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus, a studiului de impact şi/sau de 

fezabilitate, după caz, şi a proiectului de act normativ; 

    d) în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea dezbaterii publice se asigură accesul 

public, pe site-ul şi la sediul autorităţii publice responsabile, la următoarele documente: 

minuta dezbaterii publice, recomandările scrise colectate, versiunile îmbunătăţite ale 

proiectului de act normativ în diverse etape ale elaborării, rapoartele de avizare, precum şi 

versiunea finală adoptată a actului normativ. 



    (11) Toate documentele prevăzute la alin. (2) şi alin. (10) lit. a) şi d) vor fi păstrate pe site-

ul autorităţii publice responsabile într-o secţiune dedicată transparenţei decizionale. Toate 

actualizările în site vor menţiona obligatoriu data afişării. 

    (12) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se 

desfăşoare în cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei şi locului unde urmează să 

fie organizate. Autoritatea publică în cauză trebuie să analizeze toate recomandările 

referitoare la proiectul de act normativ în discuţie. 

    (13) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, 

impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului 

public, proiectele de acte normative se supun adoptării în procedura de urgenţă prevăzută de 

reglementările în vigoare. 

Vă supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind completarea  anexei la 

Hotărârârea  Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana, în 

regim de urgență. 

 

 

 

 

Contabil, 

 

Anechitei Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

PRIMAR 

Nr. 3182 din 18.08.2021 

 

 

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 completarea  anexei 

la Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea 

normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana, în 

baza referatului de aprobare  cu documentația aferentă, proiect care se postează pe site-ul oficial 

al Primăriei comunei Bălăceana adresa- comuna balaceana.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  financiar contabil 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 

             

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

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

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

protectia mediului si turism 

 

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

 la proiectul  de hotărâre privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana 

 Nr.3200 din 18.08.2021 

 

 

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

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

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de 

motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local 

spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă 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 

 

 

 

 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 

 

Constantin Todiraş                                                Georgel Grosu                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru învățămant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, 

activitaţi social-culturale, culte, protectie copii*** 

 

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

 la proiectul  de hotărâre privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana 

 Nr.3201 din 18.08.2021 

 

 

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

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

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de 

motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local 

spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă 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, 

 

      Busuioc Rodica                                                    Buliga Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apărarea 

ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor*** 

 

 

 

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

 la proiectul  de hotărâre privind completarea  anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

comunei Bălăceana nr. 2 din 12.02.2020 privind stabilirea normativelor proprii de 

cheltuieli pentru Consiliul Local și Primăria comunei Bălăceana 

 Nr.3202 din 18.08.2021 

 

 

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

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

protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, expunerea de 

motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  Local 

spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

            Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă 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 

           

 

                     Preşedinte de comisie,                              Secretarul comisiei, 

 

                       Ureche Octavian                                           Olar Alexandru 
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