
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRĂRE  

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 

 

 

 

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 înregistrat cu nr.3183 din 18.08.2021; 

-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr.3200, nr. 

3201 și nr. 3202 din 18.08.2021; 

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 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. 

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Vasile Bliorțu 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al  comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 18 august  2021 

Nr.55 

 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Nicolae  Anechitei  

___________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

 COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

Anexă la H.C.L. nr. 55 din 18 augst 2021 ( 1 pagină) 

 

LISTA  

CUPRINZÂND AUTOTURISMELE/UTILAJELE  CE DESERVESC PARCUL AUTO AL 

U.A.T. BĂLĂCEANA 

 

 

Nr. 

Crt. 

Tip autoturism/utilaj Nr. de 

înmatriculare 

Consum mediu 

(litri/100 

km/ore de 

funcționare) 

Limita 

maximă 

(litri/lună) 

1 DACIA LOGAN MCV SV-02-BAL 8/100 km 150 

2 MICROBUZ ȘCOLAR 

OPEL MOVANO 

SV-11-XTV 11/100 km 90 

3 TRACTOR HATTAT BĂLĂCEANA 17,227litri /oră 700 

4 MOTOCOSITOARE cu fir Nu este cazul 2 litri /oră  

5 MOTOPOMPA SVSU Nu este cazul 2,5 litri/oră  

6 GENERATOR ELECTRIC Nu este cazul 2,00 litri/oră  

7 DRUJBĂ HUSVARNA Nu este cazul 2,00 litri/oră  

8 MINIEXCAVATOR Nu este cazul 6,5 litri /oră  

 

Președinte de ședință,  

 

Vasile Bliorțu 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul general comunei- Elena Beșa 

 

 


	-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate reunite înregistrate cu nr.3200, nr. 3201 și nr. 3202 din 18.08.2021;

