
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ al 

obiectivului 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. 3506 din 27.09.2021 

- Raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, 

înregistrat cu nr.3509 din 27.09.2021. 

- 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. 3514 din 27.09.2021; 

 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) 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; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. - Se aprobă cererea de finanțare în vederea includerii la finanțare a 

obiectivului de investiții ”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 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- 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. 

 
 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Vasile Bliorțu  

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Pentru, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa, 

Elvira Petrișor 

 

                                                                                                                                  

Bălăceana, 27 septembrie 2021 

Nr.59 

 

 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9  

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 


	- 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. 3514 din 27.09.2021;
	H O T Ă R Ă Ş T E:


