
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.1769 din 20.04.2022 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA                             

COMUNA BĂLĂCEANA                          

CONSILIUL LOCAL 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având în vedere : 

-referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin -Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr.1582 din 

08.04.2022; 

- referatul de specialitate întocmit de domnul Anechitei Nicolae-consilier cl.I superior din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.1592 din 08.04.2022 

- raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

unității administrativ –teritoriale comuna Bălăceana, înregistrat cu nr. 1721 din 18.04.2022; 

-Referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte integrantă la 

proiectul de hotărâre privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, întocmit de doamna Pelealbă Maria-consilier cl.I superior cu atribuții 

de urbanism, înregistrat cu nr. 1722 din 18.04.2022; 

-Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Bălăceana, înregistrate cu nr. 1820, nr. 

1830 și nr. 1831 din 27.04.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și art.357 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ;  

-H.G. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ; 

- art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.553, art.555, art. 557  alin.(2) Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 -Republicată privind Codul 

Civil, cu modificările și completările ulterioare;  

-H.G.nr. 392/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi 

al judeţelor 

- art.555-557 din Codul Civil;  



 

 

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, 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; 

În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin. (14), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

 a) La secțiunea “Bunuri imobile” se introduc 7 poziții, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

(2)Ulterior adoptării  prezentei hotărâri se va proceda la actualizarea domeniului privat al 

comunei Bălăceana. 

Art. 2. Consiliul Local Bălăceana își însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Bălăceana completat potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.4. Secretarul comunei Bălăceana va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, 

Instituţiei Prefectului judeţului Suceava,  pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate, și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe www.primariabalaceana.ro. 

INIȚIATOR,  

 

Primar-Constantin-Octavian Cojocariu 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate,  

 

Secretarul general al comunei,  

 

Beșa Elena 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Referat de aprobare 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

Nr. 1768 din 20.04.2022 

Având in vedere faptul ca Primaria comunei Bălăceana, a achiziționat unele utilaje, consider ca 

acestea trebuie incluse in inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei 

Bălăceana, judeţul Suceava. 

Prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat domeniul 

privat al comunei Bălăceana. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și art.357 din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al 

oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ; 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 Comisia de inventariere a terenurilor a întocmit procesul verbal  nr. 1721 din 18.04.2022, prin care 

a propus completarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Bălăceana, 

județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, cu 7 

poziții. 

Ca urmare a modificărilor intervenite în ceea ce priveşte apartenenţa unor bunuri la domeniul privat, 

această hotărâre a fost completată şi modificată ulterior prin alte acte normative, este necesară și adoptarea 

prezentului proiect de hotărâre urmând ca ulterior adoptării hotărârii să se adopte o hotărâre privind 

actualizarea inventarului privat al comunei Bălăceana. 

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem completarea inventarului bunurilor imobile cu 7 poziții. 

Acestea fiind spuse, vă rog să supuneţi atenţiei şi dezbaterii în această şedinţă, analiza proiectului 

de hotărâre privind însuşirea completării inventarului domeniului public al comunei 

PRIMAR, 

Constantin-Octavian Cojocariu



 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

Raport de specialitate 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările 

și completările ulterioare 

Nr. 1768 din 20.04.2022 

Având in vedere faptul ca Primaria comunei Bălăceana, a achiziționat unele utilaje, consider ca 

acestea trebuie incluse in inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al comunei 

Bălăceana, judeţul Suceava. 

Prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat 

domeniul privat al comunei Bălăceana. 

În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și art.357 din Ordonanţa de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; HG 392/2020 privind aprobarea Normelor 

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al 

comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ; 

În temeiul art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

 Comisia de inventariere a terenurilor a întocmit procesul verbal  nr. 1721 din 18.04.2022, prin 

care a propus completarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările 

ulterioare, cu 7 bunuri imobile. 

Ca urmare a modificărilor intervenite în ceea ce priveşte apartenenţa unor bunuri la domeniul 

privat, această hotărâre a fost completată şi modificată ulterior prin alte acte normative, este necesară și 

adoptarea prezentului proiect de hotărâre urmând ca ulterior adoptării hotărârii să se adopte o hotărâre 

privind actualizarea inventarului privat al comunei Bălăceana. 

Prin prezentul proiect de hotărâre propunem completarea inventarului bunurilor imobile cu 7 

poziții. 

Acestea fiind spuse, vă rog să supuneţi atenţiei şi dezbaterii în această şedinţă, analiza 

proiectului de hotărâre privind însuşirea completării inventarului domeniului public al comunei 

Consilier  cl.I,  

Nicolae Anechitei 



 

 

 

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 

 Nr.1820 din 27.04.2022 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 

şedinţă 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 Consiliul 

Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, activitaţi social-

culturale, culte, protectie copii*** 

 

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

 

RAPORT DE AVIZARE 

 Nr.1830 din 27.04.2022 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

Comisia pentru invaţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, activitati social-culturale, 

culte, protectie copii, întrunită în şedinţă, a analizat raportul de specialitate, proiectul de hotărâre. 

Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune Consiliul 

Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

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*** 

 

 

 

RAPORT DE AVIZARE 

Nr.1831 din 27.04.2022 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

               Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, apararea ordinii si linistii 

publice, a drepturilor cetatenilor , întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, raportul de 

specialitate.  

Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre în forma prezentată şi-l propune Consiliul 

Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


