
PROIECT 
Nr. 2399 din 15.06.2022 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEȚUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  BĂLĂCEANA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții” 
 

Consiliul local al comunei Bălăceana 
Având în vedere: 
 -proiectul de hotărâre înregistrat cu nr. 2399 din 15.06.2022, întocmit de domnul Cojocariu 
Constantin-Octavian-pri arul comunei Bălăceana; 

-referatul de aprobare înregistrat cu nr. 2398 din 15.06.2022 întocmit de domul Cojocariu 
Constantin-Octavian -primarul comunei Bălăceana , județul Suceava; 

-raportul de specialitate al secretarului general al comunei Bălăceana, înregistrat cu nr. 2409 
din 15.06.2022; 

-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.2805 din 21.07.2022; 
 -prevederile: 

-O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

 -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; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 



În temeiul dispozițiilor art. 129 alin.(7) lit. i) și art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 
2019 privind Codul Administrativ, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 555/05 iulie 
2019, cu modificările și completările ulterioare;  
  

Consiliul Local al comunei Bălăceana , județul Suceava, adoptă prezenta hotărâre : 
 
 Art. 1 – Se aprobă ” Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce constituie contravenții ”, 
conform anexei la prezenta hotărâre.  
 Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se desemnează Primarul comunei 
Bălăceana , prin aparatul de specialitate și împuterniciții acestuia. 
 Art. 3 – Orice prevederi contrare prezentei hotărâi se abrogă. 
 Art. 4 – Secretarul General al comunei Bălăceana va comunica autorităților interesate, 
prezenta hotărâre și o va aduce la cunoștință publică, în termenele  prevăzute de legislația în 
vigoare. 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se va pune în aplicare la 30 de zile de la aprobare.  
 
 
 
 
 
 

INIŢIATOR, 

Primar- Constantin-Octavian Cojocariu  

 

 

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
P R I M A R 

 
Referat de aprobare privind aprobarea ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 
constituie contravenții” 
Nr. 2398 din 15.06.2022 

 
 
Doamnă şi domnilor consilieri, 
Având în vedere: 
 -prevederile: 

- O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

-faptul că nu toți cetățenii respectă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației, nu respectă ordinea publică, aruncă gunoaiele în diverse locuri din localitate, nu 
colectează selectiv gunoaiele, respectiv fracție uscată și fracție umedă, nu toaletează arborii care 
ating firele de electricitate de cablu pentru televiziune, etc., este necesar a se adopta un regulament 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și 
sancționarea faptelor ce constituie contravenții. 

 
 

  
 
 

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 ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții” 
Nr. 2409 din 15.06.2022 

 
 Doamnă şi domnilor consilieri, 
Având în vedere: 
 -prevederile: 

- O.G. nr. 21 /2002  privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- O.G. nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Legea nr. 50/1991, republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 
modificări și actualizări;  

-H.G.  856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând 
deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase; Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind protecția 
mediului, actualizată;  

-Legea nr. 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice; Legea nr. 101/2006 a 
serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 -Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare; 
O.M.S nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației republicat și actualizat.  

-faptul că nu toți cetățenii respectă normele de igienă și sănătate publică privind mediul de 
viață al populației, nu respectă ordinea publică, aruncă gunoaiele în diverse locuri din localitate, nu 
colectează selectiv gunoaiele, respectiv fracție uscată și fracție umedă, nu toaletează arborii care 
ating firele de electricitate de cablu pentru televiziune, etc., este necesar a se adopta un regulament 
privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și 
sancționarea faptelor ce constituie contravenții. 

 
 

Secretar general, 
 

Elena Beșa 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 ” Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea comunei Bălăceana, precum și constatarea și sancționarea faptelor ce 

constituie contravenții” 
Nr. 2805 din 21.07.2022 

 
 
               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 
 
 
 
 
 
 
 
 


	-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....

