
                                                    

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea H.C.L. nr. 8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

-Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, nr. MDLPA-

75748/DPFBL-3120/10.09.2021, înregistrată la instituția noastră cu nr. 3549 din 30.09.2021; 

-Normele tehnice pentru întocmitrea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului 

public și privat al comunelor și orașelor, al municipiilor și a județelor aprobate pron H.G. 

392/2020. 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana,înregistrat la nr.3952 din  

03.11.2021; 

 -raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei , înregistrat cu nr.3955 

din 03.11.2021 

 -Raportul de avizare al comisiei de specialitate înregistrat la nr.3963 din 03.11.2021; 

 -prevederile art.3 lit.a), art.4 lit.a), art. lit.c), art.8 din  O.G. nr. 43/1997 din 28 august 

1997- Republicată privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  art.289 alin.(12) și (13) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, 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 normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

-art.11 alin.( 4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 



 

In temeiul  art.196, alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. nr. 

8/15.02.2021 și H.C.L. nr.41/31.05.2021. 

Ar.2-Primarul și secretarul general al comunei vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 

 Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica instituțiilor și persoanelor interesate 

prevederile prezentei hotărâri în termenele prevăzute de legislația în vigoare 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Dumitru Oscepiuc  

 

Contrasemnează, 

 

Secretarul general comunei- Elena Beșa 
                                                                                                                                  

 

Bălăceana, 03 noiembrie 2021 

Nr.71 

 
_____________________________________________________________________________________________

______ 

Total consilieri locali : 9 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 
Abtineri : 0 
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