
  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE  

privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU 

SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

b) art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) 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; 

d) art.110 din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art.129, alin(2), lit. b) si d) din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

g) art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.139, alin. (1) și celor ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând act de: 

 ▪  Referatul de aprobare întocmit de domnul primar Constantin-Octavian Cojocariu 

înregistrat sub nr. 4321 din 15.11.2022; 

 ▪  Raportul compartimentului  financiar contabil, achiziții publice, înregistrat sub nr.4324 

din 15.11.2022; 

 ▪ Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, urbanism, înregistrat cu nr. 4337 din 15.11.2022; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT 

PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL 

SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul. 



Art. 2.Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului 

„ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare prin 

Asociația GAL Cetatea Bucovinei, MĂSURA 7. 

  Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

– P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.4. Comuna Bălăceana se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 

de mentenanță a investiției pe o perioadă de minumum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 

cadrul Proiectului. 

Art. 5. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, 

precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia domnul 

Cojocariu Constantin-Octavian, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 7.  Comuna Bălăceana se angajează că proiectul nu va fi generator de venit . 

Art. 8. Se nominalizează domnul Cojocariu Constantin-Octavian reprezentant legal și 

primar al comunei Bălăceana pentru relația cu GAL “CETATEA BUCOVINEI”/ AFIR în 

derularea proiectului. 

Art. 9. Comuna Bălăceana se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată; 

Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bălăceana și 

Instituției Prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 

Preşedinte de şedinţă, 

Georgel Grosu 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

 

 

Bălăceana, 15 noiembrie 2022 

Nr.76 

 

 

 
 

U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Total consilieri locali = 9  

  Prezenti = 9    

Pentru  = 9  

  Împotrivă = 0       

Abtineri = 0 



 

    ANEXA    LA   H.C.L. NR. 76 DIN 15.11.2022 ( 2 PAGINI)  

 

                                                                                               

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiții 

 „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA”, 
 

1. Valoarea totală a investiției: 57631,11 lei inclusiv TVA, 48429,50 lei fără TVA   

2. Eşalonarea investiţiei: 

anul I –   57631,11 lei lei inclusiv TVA, 48429,50 lei fără TVA   

1. Durata de realizare a investiţiei : 12 luni. 

2. Numarul de locuitori deserviti: 1520 persoane 

3. Operatori economici deserviti (nu este cazul) 

4. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE ECHIPAMENTE 

1) Multifunctional (COPIATOR + IMPRIMANTA + SCANER A4/A3) = 1 bucată 

Minim 25 pagini / minut A4 

Garantie producator: minim 12 luni 

Configuratie standard include unitate duplex pentru printare/copiere/scanare 

fata-verso automata  

Alimentator automat de documente originale față-verso       

Toner Black – minim 28.000 pag./culoare 5% acoperire   

Toner Magenta - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire 

Toner Cyan - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire  

Toner Yellow - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire 

Stand cu compartiment de depozitare 

Modul wireless  

2) CALCULATOARE cu LICENȚE = 4 bucăți 

TIP DESKTOP cu unitate + monitor + kit tastatura+mouse 

Garantie: minim 24 de luni 

PROCESOR: frecventa minim 2,9 GHz 

PLACA DE BAZA 

MEMORIE:  minim 8GB DDR4 

SSD: minim 500GB M.2 

HDD intern : minim  1T 

CASE SURSA: minim 500W  

Inclus KIT tastatura + Mouse, tip USB 

MONITOR: diagonala minim 23.8”  



 

 

Sistem de operare licentiate de tipul Microsoft Windows 10 Pro  

Licenta tip Microsoft Office 2021 Home and Business  

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

Georgel Grosu 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei- Elena Beșa 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
U.A.T. Bălăceana 

Consilier cl.I, 

Anechitei Nicolae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROEICT  

Nr.4322 din 15.11.2022 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARARE  

privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU 

SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA” 

 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

b) art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) 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; 

d) art.110 din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art.129, alin(2), lit. b) si d) din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

g) art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ținând seama de prevederile art. 43, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art.139, alin. (1) și celor ale art.196, alin.(1), lit. a) din O.U.G. nr. 

57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Luând act de: 

 ▪  Referatul de aprobare întocmit de domnul primar Constantin-Octavian Cojocariu 

înregistrat sub nr. 4321 din 15.11.2022; 

 ▪  Raportul compartimentului  financiar contabil, achiziții publice, înregistrat sub nr.......... 

  

 

 

 

 



 ▪ Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 

pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, 

protecţia mediului, urbanism, înregistrat cu nr. .............................; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT 

PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL 

SUCEAVA”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2.Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al proiectului 

„ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA”, ce va fi depus spre finanțare prin 

Asociația GAL Cetatea Bucovinei, MĂSURA 7. 

  Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 

– P.N.D.R., potrivit legii. 

Art.4. Comuna Bălăceana se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor 

de mentenanță a investiției pe o perioadă de minumum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 

cadrul Proiectului. 

Art. 5. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, 

precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia domnul 

Cojocariu Constantin-Octavian, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 7.  Comuna Bălăceana se angajează că proiectul nu va fi generator de venit . 

Art. 8. Se nominalizează domnul Cojocariu Constantin-Octavian reprezentant legal și 

primar al comunei Bălăceana pentru relația cu GAL “CETATEA BUCOVINEI”/ AFIR în 

derularea proiectului. 

Art. 9. Comuna Bălăceana se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și 

întretinerea investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată; 

Art. 10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Bălăceana, județul Suceava. 

Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bălăceana și 

Instituției Prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet. 

 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR- Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 

 

 

 



    ANEXA    LA   PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 4322 DIN 15.11.2022 ( 2 PAGINI)  

 

                                                                                               

CARACTERISTICI TEHNICE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

ai obiectivului de investiții 

 „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN 

COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL SUCEAVA”, 
 

3. Valoarea totală a investiției: 57631,11 lei inclusiv TVA, 48429,50 lei fără TVA   

4. Eşalonarea investiţiei: 

anul I –   57631,11 lei lei inclusiv TVA, 48429,50 lei fără TVA   

5. Durata de realizare a investiţiei : 12 luni. 

6. Numarul de locuitori deserviti: 1520 persoane 

7. Operatori economici deserviti (nu este cazul) 

8. CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE ECHIPAMENTE 

3) Multifunctional (COPIATOR + IMPRIMANTA + SCANER A4/A3) = 1 bucată 

Minim 25 pagini / minut A4 

Garantie producator: minim 12 luni 

Configuratie standard include unitate duplex pentru printare/copiere/scanare 

fata-verso automata  

Alimentator automat de documente originale față-verso       

Toner Black – minim 28.000 pag./culoare 5% acoperire   

Toner Magenta - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire 

Toner Cyan - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire  

Toner Yellow - minim  26.000 pag./culoare 5% acoperire 

Stand cu compartiment de depozitare 

Modul wireless  

4) CALCULATOARE cu LICENȚE = 4 bucăți 

TIP DESKTOP cu unitate + monitor + kit tastatura+mouse 

Garantie: minim 24 de luni 

PROCESOR: frecventa minim 2,9 GHz 

PLACA DE BAZA 

MEMORIE:  minim 8GB DDR4 

SSD: minim 500GB M.2 

HDD intern : minim  1TB 

 

 

 

 



CASE SURSA: minim 500W  

Inclus KIT tastatura + Mouse, tip USB 

MONITOR: diagonala minim 23.8”  

Sistem de operare licentiate de tipul Microsoft Windows 10 Pro  

Licenta tip Microsoft Office 2021 Home and Business  

 

 

 

INIŢIATOR, 

 

 PRIMAR- Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

 

 

Avizat pentru legalitate, 

 

Secretarul general al  comunei- Elena Beşa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BALACEANA 

P R I M A R 

Referat de aprobare privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT 

PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL 

SUCEAVA” 

Nr.4321 din 15.11.2022 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 -Apelul 4 de selecție al proiectelor  pentru Măsura 7/6C - INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA ȘI ÎN ALTE TIPURI DE OPERAȚIUNI CONEXE 

IN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI”, JUDEȚUL SUCEAVA, Versiunea – 

SEPTEMBRIE 2022. 

 -Ghidul solicitantului publicat pe  http://galcetateabucovinei.ro/, la secțiunea Măsuri. 

 -faptul că localitatea Bălăceana este componentă a Grupului de Acțiune  Locală 

Asociaţia ”Grupul de Acţiune Locală Cetatea Bucovinei”, Sediul social: com. Șcheia, sat 

Sfântu Ilie, Mansarda Căminului Cultural, jud. Suceava. 

   -necesitatea „achiziției de echipamente it pentru servicii de e-guvernare în comuna 

Bălăceana, județul Suceava”, prin proiectul ce va fi depus prin Asociația GAL Cetatea 

Bucovinei, MĂSURA 7. 

Prevederile: 

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

b) art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) 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; 

d) art.110 din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art.129, alin(2), lit. b) si d) din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

g) art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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. 

Faptul că termenul limită de depunere a proiectului este data de 12 decembrie 2022 este 

necesar a se aproba în regim de urgență proiectul de hotărâre având în vedere că în ghidul 

solicitantului sunt specificate exact ce documente mai sunt necesare pentru depunerea proiectului 

 

Primar,  

 

Cojocariu Constantin-Octavian 

 

 

http://galcetateabucovinei.ro/


R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 

RAPORT DE SPECIALITATE  

 la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE 

ECHIPAMENTE ITPENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, 

JUDEȚUL SUCEAVA” 

                                       Nr.4324 din 15.11.2022 

 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 -Apelul 4 de selecție al proiectelor  pentru Măsura 7/6C - INVESTITII IN 

INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA ȘI ÎN ALTE TIPURI DE OPERAȚIUNI CONEXE 

IN TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI”, JUDEȚUL SUCEAVA, Versiunea – 

SEPTEMBRIE 2022. 

 -Ghidul solicitantului publicat pe  http://galcetateabucovinei.ro/, la secțiunea Măsuri. 

 -faptul că localitatea Bălăceana este componentă a Grupului de Acțiune  Locală 

Asociaţia ”Grupul de Acţiune Locală Cetatea Bucovinei”, Sediul social: com. Șcheia, sat Sfântu 

Ilie, Mansarda Căminului Cultural, jud. Suceava. 

   -necesitatea „achiziției de echipamente it pentru servicii de e-guvernare în comuna 

Bălăceana, județul Suceava”, prin proiectul ce va fi depus prin Asociația GAL Cetatea 

Bucovinei, MĂSURA 7. 

Prevederile: 

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

b) art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

c) 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; 

d) art.110 din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

e) art.129, alin(2), lit. b) si d) din O.U.G. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

f) Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;  

g) art.3, alin.2, art.42  alin.4, art.80  din  Legea 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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. 

Faptul că termenul limită de depunere a proiectului este data de 12 decembrie 2022 este 

necesar a se aproba în regim de urgență proiectul de hotărâre pentru obținerea finanțării având în 

vedere că în ghidul solicitantului sunt specificate exact ce documente mai sunt necesare pentru 

depunerea proiectului. 

Consilier cl.I (contabil), 

 

Anechitei Nicolae 

http://galcetateabucovinei.ro/


 

 

 

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 

 Nr.4337  din 15.11.2022 

la proiectul de hotărâre implementarea proiectului „ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE IT 

PENTRU SERVICII DE E-GUVERNARE ÎN COMUNA BĂLĂCEANA, JUDEȚUL 

SUCEAVA” 

 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism, 

întrunită în şedinţă 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 

Consiliul Local spre dezbatere şi aprobare în forma prezentată. 

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  

 

 

 

 


