
  R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 

 
Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  
Având în vedere : 

-prevederile H.C.L. nr.15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Bălăceana pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

-referatul de aprobarea al domnului Cojocariu Constantin-Octavian al primarului 
Comunei Bălăceana,înregistrat cu nr.2342 din 08.06.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr.2350 din 08.06.2022; 
 -raportul de avizare al comisiei de specialitate, înregistrat cu nr.2804 din 21.07.2022; 

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 achiziția unui încărcător frontal. 

         Art.2-Suma disponibilă pentru achiziția utilajului prevăzut la art.1 nu trebuie să 
depășească 40.000 de euro fără TVA. 
 Art.3-Valoarea achiziției pentru utilajul prevăzut la art.1 va fi achitată din bugetul local 
sau prin împrumut de la o unitate bancară, urmând ca ulterior să se deconteze contravaloarea 
prin G.A.L. Cetatea Bucovinei și prin A.F.I.R. 
 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, 

 
Vasile Bliorțu  

   
Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei - Elena Beşa 
 
Bălăceana, 27 iulie 2022 
NR. 53 

O8șiU.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 
___________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 



 
 

PROIECT  
Nr.2343 din 08.06.2022 

 R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 

 
Consiliul Local al Comunei Bălăceana, județul Suceava,  
Având în vedere : 

-prevederile H.C.L. nr.15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Bălăceana pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare; 

-referatul de aprobarea al domnului Cojocariu Constantin-Octavian al primarului 
Comunei Bălăceana,înregistrat cu nr.2342 din 08.06.2022; 

- raportul compartimentului de specialitate, înregistrat cu nr………………………. 
 -raportul de avizare al comisiei de specialitate, înregistrat cu nr……………………… 

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 achiziția unui încărcător frontal. 

         Art.2-Suma disponibilă pentru achiziția utilajului prevăzut la art.1 nu trebuie să 
depășească 40.000 de euro fără TVA. 
 Art.3-Valoarea achiziției pentru utilajul prevăzut la art.1 va fi achitată din bugetul local 
sau prin împrumut de la o unitate bancară, urmând ca ulterior să se deconteze contravaloarea 
prin G.A.L. Cetatea Bucovinei și prin A.F.I.R. 
 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; 

 
 

I N I Ţ I A T O R,  
 

PRIMAR-Cojocariu Constantin-Octavian 
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al  comunei - Beşa Elena 
 
 
 
 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
P R I M A R 

 
Referat de aprobare privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 

Nr. 2342 din 08.06.2022 
 
 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 Faptul că un majoritatea drumurilor au fost betonate, este necesară achiziționarea unui 

încărcător frontal pentru descărarea balastului pentru balastarea drumurilor, pentru încărcarea 

în remorca tractorului a resturilor vegetale, a molozului, a pământului ce rezultă din curățarea 

șanțurilor, a obiectelor voluminoase. 

În baza dispozțiilor 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, 

care specifică atribuțiile consiliului local în acest sens. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Primar,  
 

Cojocariu Constantin-Octavian 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 
PRIMĂRIA 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 
Nr.2350 din 08.06.2022                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

 Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 Faptul că un majoritatea drumurilor au fost betonate, este necesară achiziționarea unui 

încărcător frontal pentru descărarea balastului pentru balastarea drumurilor, pentru încărcarea 

în remorca tractorului a resturilor vegetale, a molozului, a pământului ce rezultă din curățarea 

șanțurilor, a obiectelor voluminoase. 

În baza dispozțiilor 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, 

care specifică atribuțiile consiliului local în acest sens. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Consilier cl.I,  
 

Anechitei Nicolae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială buget , finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

 
RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției aprobarea achiziției unui încărcător 
frontal 

Nr. 2804 din 21.07.2022 
 
 
               Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administratrea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism, întrunită în şedinţă la data mai sus menţionată, a analizat proiectul de 
hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate. 
          Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi-l propune 
Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare, întrucât nu contravine interesului comunei şi a 
ordinii de drept. 
Nr. consilieri în comisie-3    
 Consilieri prezenţi-3     
Consilieri absenţi-0. 
Vot pentru aviz-3                   
Abţineri-0                     
Voturi contra -0 
 

 
        Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 
                           
         Todiraş Constantin                                                                        Grosu Georgel 
 


	PROIECT

