
PROIECT 
Nr. 493 din 02.02.2023 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                                                                                                                                     

HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 
 
 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

1. dispoziția primarului comunei Bălăceana, județul Suceava nr. 4 din 31.01.2023 privind angajarea 
pe perioada nedeterminata a doamnei  Cristina-Lorena CAZAC, in functia contractuala de 
executie de asistent medical comunitar debutant in Compartimentul asitență medicală 
comunitară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul 
Suceava, începând cu data de 01.02.2023; 

2. referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, înregistrat cu 
nr.493 din 02.02.2023;  

3. raportul de specialitate al secretarului general al comunei  Bălăceana nr………………………;  
4. 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................................;.;  

5. prevederile art.404 , art.610 alin.(1) și Anexa  nr.5 art.1 lit.C, pct. 1 din O.U.G nr/ 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

6. prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. prevederile 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; 

8. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

9. prevederile 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. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1), 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  
ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 2 La data intrării își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 73 din 02.11.2022; 
 Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

Inițiator-Primar, 
Constantin-Octavian COJOCARIU 

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei, Elena BEȘA 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 
Nicolae ANECHITEI  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 
  COMUNA BĂLĂCEANA 
          PRIMAR 
NR. 493 din 02.02.2023 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 
Stimaţi consilieri locali,  
Având în vedere : 

Prin dispoziția nr. 118 din 27 decembrie 2022 s-a organizat  concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată a postului contractual  vacant de execuţie de  asistent medical comunitar debutant 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava.În urma susținerii 
concursului a fost admisă doamna Cristina-Lorena CAZAC.  

Având în vedere raportul final al comisiei de concurs, inregistrat sub nr. 348 din 25.01.2023, prin  
care doamna Cristina-Lorena CAZAC a fost admisă pentru ocuparea postului de asistent medical 
comunitar debutant; 

Prin dispoziția primarului comunei Bălăceana, județul Suceava nr. 4 din 31.01.2023 a fost încadrată  
pe perioada nedeterminata a doamna Cristina-Lorena CAZAC, in functia contractuala de executie de 
asistent medical comunitar debutant in Compartimentul asistență medicală comunitară, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava, începând cu data de 
01.02.2023. 

Prin H.C.L.  nr. 2 din 20 ianuarie 2023 s-a aprobat numărul asistenților personali pentru anul 2023, 
respectiv un număr de 8 asistenți personali. 

Prevederile art.404 , art.610 alin.(1) și Anexa  nr.5 art.1 lit.C, pct. 1 din O.U.G nr/ 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1), 
art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Pentru buna desfășurare a activității la nivleul U.A.T. Bălăceana  se impune aprobarea în regim 
de urgență proiectul de hotărâre. 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca obiect modificarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, 
judeţul Suceava cu care vă rog să fiţi de acord şi  să-l aprobaţi în forma prezentată.  

 
 

PRIMAR, 
 

 Constantin-Octavian COJOCARIU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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.509 din 02.02.2023 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 

 
 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, întrunită în 
şedinţă astăzi  data de mai sus a analizat referatul de aprobare , proiectul de hotărîre şi raportul de 
specialitate şi se  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma prezentată şi-l  înaintează Consiliului 
Local spre dezbatere si aprobare, întrucât nu contravine  interesului comunei şi ordinii de drept.           
       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, 
 
                Constantin TODIRAS                                                                       Georgel GROSU  

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 
 JUDEŢUL SUCEAVA 
PRIMĂRIA COMUNEI BĂLĂCEANA 
Secretar general 
Nr. 496 din 02.02.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei şi statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 
 

Stimaţi consilieri locali,  
Având în vedere : 

Prin dispoziția nr. 118 din 27 decembrie 2022 s-a organizat  concurs de recrutare pentru ocuparea pe 
perioada nedeterminată a postului contractual  vacant de execuţie de  asistent medical comunitar debutant 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava. În urma susținerii 
concursului a fost admisă doamna Cristina-Lorena CAZAC.  

Având în vedere raportul final al comisiei de concurs, inregistrat sub nr. 348 din 25.01.2023, prin  
care doamna Cristina-Lorena CAZAC a fost admisă pentru ocuparea postului de asistent medical 
comunitar debutant; 

Prin dispoziția primarului comunei Bălăceana, județul Suceava nr. 4 din 31.01.2023 a fost încadrată  
pe perioada nedeterminata a doamna Cristina-Lorena CAZAC, in functia contractuala de executie de 
asistent medical comunitar debutant in Compartimentul asistență medicală comunitară, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava, începând cu data de 
01.02.2023. 

Prin H.C.L.  nr. 2 din 20 ianuarie 2023 s-a aprobat numărul asistenților personali pentru anul 2023, 
respectiv un număr de 8 asistenți personali. 

Prevederile art.404 , art.610 alin.(1) și Anexa  nr.5 art.1 lit.C, pct. 1 din O.U.G nr/ 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii 
de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1), 
art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Pentru buna desfășurare a activității la nivleul U.A.T. Bălăceana  se impune aprobarea în regim 
de urgență proiectul de hotărâre. 

Având în vedere aceste deziderate am iniţiat un proiect de hotărâre care are ca obiect 
modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Bălăceana, judeţul Suceava cu care vă rog să fiţi de acord şi  să-l aprobaţi în forma prezentată. 

 
Secretarul  general  al comunei Bălăceana,  

 
Elena BEȘA 

  
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 
                     

 HOTĂRÂRE 
 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava 
 
 Consiliul local al comunei Bălăceana, judeţul Suceava; 
 Având în vedere: 

1. dispoziția primarului comunei Bălăceana, județul Suceava nr. 4 din 31.01.2023 privind angajarea 
pe perioada nedeterminata a doamnei  Cristina-Lorena CAZAC, in functia contractuala de 
executie de asistent medical comunitar debutant in Compartimentul asitență medicală 
comunitară, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, judeţul 
Suceava, începând cu data de 01.02.2023; 

2. referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Bălăceana, judeţul Suceava, înregistrat cu 
nr.493 din 02.02.2023;  

3. raportul de specialitate al secretarului general al comunei  Bălăceana nr.496 din 02.02.2023;  
4. 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.509 din 02.02.2023;  

5. prevederile art.404 , art.610 alin.(1) și Anexa  nr.5 art.1 lit.C, pct. 1 din O.U.G nr/ 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

6. prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr. 27/2002 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. prevederile 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; 

8. prevederile art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

9. prevederile 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. 5 lit. ”g” , art. 129 alin. (2), lit. ”a”, alin. (3) lit. ”c”, art. 139 alin. (1), 

art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G nr/ 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 Art. 1 Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 
primarului comunei Bălăceana, judeţul Suceava conform anexelor nr. 1 şi 2 ce fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art. 2 La data intrării își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 73 din 02.11.2022; 
  
 
 
 
 
 
 



 
Art. 3 Primarul comunei prin aparatul de specialitate va  aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
Preşedinte de şedinţă, 

 
Consilier local -Gheorghe BULIGA 

Contrasemnează, 
 

Secretarul general comunei- Elena BEȘA 
 

 
                                                                                                                                  

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Nicolae Anechitei  
____________________________________________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL  (NR.8  din 02 FEBRUARIE  2023) 

Nr. crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL//AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii 

făcut cu majoritate 

absolută 

calificată 

02.02.2023 

 

 

 

 

 

2 Comunicarea către 

primar 

02.02.2023  

3 Comunicarea către 

prefectul judeţului 

02.02.2023  



4 Aducerea la cunoştinţa 

publică 

02.02.2023  

5 Comunicarea, numai în 

cazul  celei cu caracter 

individual 

.........  

6 Hotărârea devine 

obligatorie 

sau produce efecte 

juridice după caz 

02.02.2023  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind    

 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:     

 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 

majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                            

 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului 

de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea        calificată 

definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."                                    

Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                                         

Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 

comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                     

Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin 

grija secretarului general al comunei."                                                 

Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li se 

adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."          

Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică."          

Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 

către persoanele cărora li se adresează."                

 



                    Anexa 1 la H.C.L. nr. 8 DIN 02.02.2023
                                                                                                                    

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA
ORGANIGRAMA  APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI BĂLĂCEANA

2 FP 9 3 FP 1 PC 7FC 1FC
2 FP 1 FP 3 FP 1PC 7FC 1 FC
0FC 8 FC 0 PC 0FC 0FC 0FP

CONTRACTUALI-8 personal contractual+1 asitent medical comunitar  +8 asistenți personali =17
Nr. total posturi  aparat primar, instituţii cu sau fără personalitate                     
 juridică din subordinea consiliului local- 17, DIN CARE :   
 DEMNITARI-2
FUNCŢII PUBLICE -7: DE CONDUCERE-1 Președinte de ședință,

DE EXECUŢIE-6 Gheorghe BULIGA
FUNCȚII CONTRACTUALE-8

 TOTAL POSTURI -26
CF. O.U.G. 63/2010-17

                         EXCEPTATE DE LA O.U.G 63/2010- 9:DIN CARE: 8 ASISTENŢI PERSONALI  + ASISTENT  COMUNITAR-1
Legenda: total funcţii

funcţii publice
funcţii contractuale 

Contrasemnează-Secretarul general al comunei Bălăceana
Elena BEȘA
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