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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Modernizarea gardului care îmrejmuiește Școala 

Gimnazială Bălăceana, județul Suceava” 

 

Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  

Având în vedere : 

-art.120 și art.121 alin.(1) și alin.(2) din Constituția României-republicată; 

-art. 8 și art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ractificată prin Legea nr. 199/1997; 

-art. 20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006; 

- art.44 alin. (1), cororborat cu art.45 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

-art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

-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; 

-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; 

-referatul de aprobarea al domnului Cojocariu Constantin-Octavian al primarului 

Comunei Bălăceana,înregistrat cu nr.3780 din 20.10.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.3783 din 20.10.2021; 

 -raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială buget , 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 

mediului şi turism, înregistrat cu nr.3784 din 20.10.2021; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (14), art.139 alin.(1) și ale  art. 196 alin. (1) lit. a din 

O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare;   

 

 

HOTĂRÂȘTE: 

  

Art 1. - Se aprobă obiectivul de investiție ”Modernizarea gardului care împrejmuiește 

Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava”. 

Art.2-Se aprobă indicatorii tehnico -economici pentru obiectivul de investiție 

”Modernizarea gardului care împrejmuiește Școala Gimnazială Bălăceana, județul Suceava”, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.3- Valoarea obiectivului de investiție prevăzut la art.1 va fi achitată din bugetul local 

al anului 2021, aprobat prin HCL nr.15 din 07 aprilie 2021,cu modificările și completările 



ulterioare, de la Capitolul 65.02.04.01, Titlu 71, Art.71.01.01, în valoare de 239.644,79 lei, din 

care C+M=233.694,79 lei și Proiect Tehnic =5.950 lei. 

 Art.4-Prevederile  prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire  de primarul  comunei și 

persoana cu atribuții de contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Bălăceana; 

Art.5-Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului general al comunei 

Bălăceana instituțiilor interesate în termenele prevăzute de legislația în vigoare și va fi afișată la 

avizier și  pe sit-ul instituției. 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Dumitru Osepiuc 

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul general al comunei - Elena Beşa 

 

 

 

Bălăceana, 20 octombrie  2021 

NR. 68 

 

 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 

 

 

 

 

 


