
 

 
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea  H.C.L.  nr. 27 din 15 aprilie 2021 privind aprobarea achiziției unui grup electrogen  

Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  

Având în vedere : 

-prevederile: 

- H.C.L. nr. 15 din 7 aprilie  2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana 

pentru anul 2021; 

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

-Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice, 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; 

-referatul de aprobarea al domnului Constantin-Octavian Cojocariu primarul Comunei 

Bălăceana,înregistrat cu nr.4486 din 15.12.2021; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.4489 din 15.12.2021; 

 -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.4490 din 15.12.2021; 

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 modifică art. 2 al H.C.L.  nr.27 din 15 aprilie 2021, care va avea următorul 

cuprins: 

“Suma disponibilizată pentru achiziția unui grup electrogen nu trebuie să depășească 

24.000 lei fără TVA”. 

Art.2-Celelalte prevederi  ale H.C.L. nr. 27 din 15 aprilie 2021 nu se modifică. 

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 Oscepiuc  

   

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei - Elena Beşa 

 

Bălăceana, 20 decembrie 2021 

NR.81  

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

______________________________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali 

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 


