
 

PROIECT 

Nr.3627 din 30.09.2022 

 

 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici, a Devizului general și a cofinanțării de la 

bugetul local pentru obiectivul 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.3626 din 30.09.2022; 

- 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 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) coroborat cu art.9 alin.(1) 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, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

           Art.1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție “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 anexa nr.2.1 la 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. 4 alin.(1) lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021- 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.- Se aprobă anexa nr.2.2 c la 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. 4 alin.(1) lit.a)-c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021- 

Caracteristicile principale ;i indicatorii tehnico-economici ai 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.4-Se aprobă suma de 996.766,09 lei inclusiv TVA, reprezentând confinanțarea de la 

bugetul local al comunei Bălăceana, necesară implementării obiectivului de investiție 

”Modernizare drumuri comunale în comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “. 

Art.5- 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, 

 

Secretarul general al comunei-Elena Beșa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

PRIMAR 

REFERAT DE APROBARE  

Nr. 3626 din 30.09.2022; 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici, a Devizului general și a cofinanțării de la 

bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna 

Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “  

 

 

 Doamnă și domnilor consilieri, 

            Având in vedere : 

 -prin H.C.L.  nr. 59 din 27 septembrie 2021 s-a aprobat depunerea Cererii de finanțare și 

devizul general pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în comuna 

Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “ pentru 15 porțiuni de drumuri comunale în Programul 

național de investiții “Anghel Saligny”. 

 Ulterior prin cererea de finanțare s-au aprobat doar 12 porțiuni de drumuri. 

 Astfel este necesară aprobarea indicatorilor  tehnico-economici, a Devizului general și a 

cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare drumuri comunale în 

comuna Bălăceana, județul Suceava, etapa a III-a “ , respectiv pentru cele 12 porțiuni de drum 

 - 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. 

-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) coroborat cu art.9 alin.(1) 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; 

-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; 

, propun spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al comunei Bălăceana , proiectul de 

hotarare in forma prezentata, în regim de urgență. 

 

PRIMAR , 

 

Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


