
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 

CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind validarea Dispoziției nr.72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea bugetului local 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare  prezentat de domnul Cojocariu Constantin-Octavian primarul comunei 

Bălăceana, înregistrată cu nr. 4518 din 16.12.2021; 

- raportul de specialitate prezentat de compartimentul financiar contabil, înregistrat cu nr.4521 

din 16.12.2021 

- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. 4522, 4527 și 4528 din 

16.12.2021; 

   -Dispoziția primarului comunei Bălăceana nr. 72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

-prevederile: 

  -OUG nr. 122/2021 publicata in Monitorul Oficial in data de 26 noiembrie 2021, prin care s-a 

acordat/retras sume defalcate din TVA și adresa SVG_STZ/2084/03.12.2021 emisă de Direcția 

Generală a Finațelor Publice Suceava, înregistrată la instiuția  noastră  cu nr. 4332 din 03.12.2021; 

-art.121 alin.(1) și alin.(2) și art.138 alin.(4) și alin.(5) din Constituția României, revizuită; 

-art.9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-art.7 alin.(2) din Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

-Legii nr. 15/2021 din 08 martie 2021 Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

-H.C.L. nr. 21 din 12 februarie 2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana 

pentru anul 2021, cu modificările și completările ulterioare; 

-art. 19 alin.(2) și art.82 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

-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; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. a), art.135 alin.(8), art. 139 

alin. (1) și alin.(3) lit.a), art.154 alin.(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2021 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

           Art.1 - Se aproba validarea Dispoziției nr. 72 din 07 decembrie 2021 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bălăceana, județul Suceava; 

Art.2- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Bălăceana 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, 

Dumitru Oscepiuc 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa                                                                                                                                  

Bălăceana, 20 decembrie 2021 

Nr.82 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali : 9  

Prezenti : 9 

Pentru : 9 

Împotrivă:0 

Abtineri : 0 
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