
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    
 Având în vedere: 
  - adresa nr.SVG_STZ/2277/20.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  

Finanţelor Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu 
nr.4792/20.12.2022 

-referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana-domnul Constantin-
Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr.4796 din 20.12.2022; 

-raportul de specialitate prezentat de domnul Nicolae ANECHITEI -consilier cl.I 
cu atribuții de contabil în cadrul compartimentul financiar contabil, achiziții publice, 
înregistrat cu nr.4799 din 20.12.2022 

-rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. 4809, nr. 
4810 și  nr. 4807 din 20.12.2022; 

-prevederile : 
1. Legii nr. 317/2021 din 28 decembrie 2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
2. art. 19 alin.(2) din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3. Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice. 
4. 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; 

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

6. art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

7. H.C.L. nr.15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Bălăceana pentru anul 2022; 
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) 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 rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pe anul 2022, 
la partea de venituri suma totala de 200.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  
200.000  lei, conform Anexei  care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. 

 
Președinte de ședință, 

 
Consilier local-Georgel GROSU 

Contrasemnează, 
 

Secretarul general comunei- Elena BEȘA   
 

 
                                                                                                                                

Bălăceana, 20 decembrie   2022 
Nr.82 
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I,  

Nicolae ANECHITEI 
______________________________________________________________________________ 
Total consilieri locali : 9 
Prezenti : 9 
Pentru : 9 
Împotrivă:0 
Abtineri : 0 

 
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.82 din 20 decembrie  2022) 
Nr. crt. Operatiuni efectuate Data 

ZZ/LL//AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 

făcut cu majoritate 
absolută 
calificată 

20.12.2022  

2 Comunicarea către 
primar 

20.12.2022  

3 Comunicarea către 
prefectul judeţului 

20.12.2022  

4 Aducerea la 
cunoştinţa publică 

20.12.2022  

5 Comunicarea, numai 
în cazul  celei cu 

caracter individual 

…..//…..//….  

6 Hotărârea devine 
obligatorie 

sau produce efecte 
juridice după caz 

20.12.2022  

Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind    
 Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:     
 *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu 



majoritate absolută sau simplă,  după caz.                                                            
 (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 
dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea        
calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie."                                    
Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică  primarului."                                                         
Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local 
al comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                     
Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile 
legii, prin grija secretarului general al comunei."                                                 
Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter individual către persoanele cărora li 
se adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."          
Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică."          
Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data 
comunicării către persoanele cărora li se adresează."                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
PROIECT 

Nr.4797 din 20.12.2022 
 R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    
 Având în vedere: 
 - adresa nr.SVG_STZ/2277/20.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a  Finanţelor 

Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu nr.4792/20.12.2022 
-referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana-domnul Constantin-

Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr.4796 din 20.12.2022; 
-raportul de specialitate prezentat de domnul Nicolae ANECHITEI -consilier cl.I 

cu atribuții de contabil în cadrul compartimentul financiar contabil, achiziții publice, 
înregistrat cu nr..................... 

-rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate înregistrate cu nr. .................... 
-prevederile : 

8. Legii nr. 317/2021 din 28 decembrie 2021-Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
9. art. 19 alin.(2) din Legea  nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
10. Ordinului nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice. 
11. 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; 

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

13. art.7 alin.(13) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003-republicată, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, cu modificările și completările ulterioare; 

14. H.C.L. nr.15 din 10 februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Bălăceana pentru anul 2022; 
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) 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 rectificarea bugetului local al comunei Bălăceana pe anul 2022, 
la partea de venituri suma totala de 200.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  
200.000  lei, conform Anexei  care face parte integranta din prezenta hotarâre. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
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. 

 
INIŢIATOR, 

 
 

 PRIMAR- Constantin-Octavian COJOCARIU  
 
 

 
Avizat pentru legalitate, 

 
Secretarul general al  comunei Bălăceana- Elena BEŞA 

 
 
 
 
 
 

U.A.T. Bălăceana 
Consilier cl.I,  

Nicolae ANECHITEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 
PRIMAR 

 
REFERAT DE APROBARE 

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
NR. 4796 din 20.12.2022 

 
    Doamnă și domnilor consilieri,  
 Având în vedere 

 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 
Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 
veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 
institutiilor publice din subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 
             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 

     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
Doamnelor și domnilor consilieri,  
 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 
Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 
veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 
institutiilor publice din subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 
             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 
     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 
    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 
    d) donaţii şi sponsorizări. 
             Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe 
destinatii si ordonatori de credite, se efectuiaza in concordanta cu atributiile care revin 
autoritatii administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de catre aceasta, in 
vederea functionarii comunei si in interesul comunitatii.La baza elaborarii , aprobarii si 
executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si 
publicitatii. 
             Consiliului Local al comunei Bălăceana, are competenta si raspunderea in ceea 
ce priveste finantele publice locale, astfel: 

1. Elaborează si aprobă bugetul local, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele 
stabilite ; 

2. Stabileste, incaseaza si urmareste impozitele si taxele locale, in conditiile legii; 
3. Urmareste executia bugetului local si rectificarea acestuia, pe parcursul anului 

bugetar, in conditiile de echilibru bugetar; 
4. Administraza eficient bunurile din proprietatea publica sau privata a comunei; 
5. Administreaza resursele financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditiile de 

eficienta; 
6. Stabileste optiunile si prioritatile in aprobarea si efectuarea cheltuielilor publice 

locale. 



              
 
 

Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare: veniturile 
sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, subcapitole, 
titluri, articole. La partea de cheltuieli sunt prevăzute sume pentru  sustinerea activitatii 
autorităţii publice, invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii şi dezvoltare, 
consultanta agricola, pietruire drum comunal. In bugetul local nu se pot  
inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare proprii. 
Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatia precisa si 
limita veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, se repartizeaza pe trimestre, 
in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este 
necesara efectuarea cheltuielilor. 

În conformitate cu prevderile art. 19 alin.(2) din Legea  nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venitrui și cheltuieli ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Bugetul local al comunei Bălăceana a fost aprobat prin H.C.L. nr.15 din 10 
februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 
2022.   

Prin adresa nr.SVG_STZ/2277/20.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a 
Finanţelor Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu 
nr.4792/20.12.2022, s-a repartizat din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Pentru  anul 2022 bugetul UAT Bălăceana, se rectifica prin majorare astfel : la 
partea de venituri suma totala de 200.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  
200.000  lei, in conditii de echilibru bugetar aşa cum este prezenat în ANEXA  la 
proiectul de hotărâre. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 PRIMAR, 
 

Constantin-Octavian COJOCARIU  
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 

PRIMĂRIA 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2022 
                                       Nr.4799 din 20.12.2022 

Doamnă și domnilor consilieri,  
 Având în vedere 

 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 
Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 
veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 
institutiilor publice din subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 
             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 

     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
Doamnelor și domnilor consilieri,  
 Bugetul local al comunei se compune din partea de venituri si partea de cheltuieli. 
Bugetul local reprezintă documentele prin care sunt prevăzute şi aprobate în fiecare an 
veniturile şi cheltuielile unităţilor administrativ-teritoriale. Bugetul local si bugetul 
institutiilor publice din subordine (invatamant) se aproba de catre Consiliul Local. 
             Resursele financiare ale comunei se constituie din: 
     a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte 
venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit; 
    b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 
    c) subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete; 
    d) donaţii şi sponsorizări. 
             Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor publice locale, pe 
destinatii si ordonatori de credite, se efectuiaza in concordanta cu atributiile care revin 
autoritatii administratiei publice locale si cu prioritatile stabilite de catre aceasta, in 
vederea functionarii comunei si in interesul comunitatii.La baza elaborarii , aprobarii si 
executiei bugetare stau principiile autonomiei locale, echilibrului, realitatii, anualitatii si 
publicitatii. 
             Consiliului Local al comunei Bălăceana, are competenta si raspunderea in ceea 
ce priveste finantele publice locale, astfel: 

7. Elaborează si aprobă bugetul local, în condiţii de echilibru bugetar, la termenele 
stabilite ; 

8. Stabileste, incaseaza si urmareste impozitele si taxele locale, in conditiile legii; 
9. Urmareste executia bugetului local si rectificarea acestuia, pe parcursul anului 

bugetar, in conditiile de echilibru bugetar; 
10. Administraza eficient bunurile din proprietatea publica sau privata a comunei; 
11. Administreaza resursele financiare pe parcursul executiei bugetare, in conditiile de 

eficienta; 



12. Stabileste optiunile si prioritatile in aprobarea si efectuarea cheltuielilor publice 
locale. 

             Veniturile şi cheltuielile se grupează în buget pe baza clasificaţiei bugetare: 
veniturile sunt structurate pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile, pe părţi, capitole, 
subcapitole, titluri, articole. La partea de cheltuieli sunt prevăzute sume pentru 
sustinerea activitatii autorităţii publice, invatamant, cultura, asistenta sociala, servicii şi 
dezvoltare, consultanta agricola, pietruire drum comunal. In bugetul local nu se pot  
inscrie si nu se pot aproba cheltuieli fara asigurarea resurselor financiare proprii. 
Cheltuielile prevazute in capitolele si articolele de cheltuieli au destinatia precisa si 
limita veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, se repartizeaza pe trimestre, 
in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este 
necesara efectuarea cheltuielilor. 

În conformitate cu prevderile art. 19 alin.(2) din Legea  nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile 
deliberative pot aproba rectificarea bugetelor de venitrui și cheltuieli ca urmare a unor 
propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite. 

Bugetul local al comunei Bălăceana a fost aprobat prin H.C.L. nr.15 din 10 
februarie 2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Bălăceana pentru anul 
2022.   

Prin adresa nr.SVG_STZ/2277/20.12.2022 emisă de Direcţia  Generală a 
Finanţelor Publice Iasi - AJFP  Suceava, înregistrată la Primăria Bălăceana cu 
nr.4792/20.12.2022, s-a repartizat din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia 
Guvernului sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.  

Pentru  anul 2022 bugetul UAT Bălăceana, se rectifica prin majorare astfel : la 
partea de venituri suma totala de 200.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma totala de  
200.000  lei, in conditii de echilibru bugetar aşa cum este prezenat în ANEXA  la 
proiectul de hotărâre. 

Având in vedere cele expuse propun consiliului local adoptarea proiectului de 
hotarare in forma prezentata. 

 
 

 
Consilier cl.I (contabil),  

 
Anechitei Nicolae 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDETUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 
comunala, protectia mediului si turism 

 
R A P O R T    D E   A V I Z A R E 

Nr.4809 din 20.12.2022 
 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

 
 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, 
administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 
protectia mediului si turism, întrunită în şedinţă a analizat proiectul de hotărâre, 
expunerea de motive şi raportul de specialitate. 

Comisia avizează proiectul de hotărâre susmenţionat şi-l propune Consiliului  
Local spre dezbatere  şi aprobare în forma prezentată. 

 
 
 
 

Preşedinte comisie ,                                                Secretarul comisiei, 
 

Todiraş Constantin                                                Grosu Georgel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 
CONSILIUL LOCAL 

***Comisia pentru invatamant, sanatate si familie, munca si protecţie socială, 
activitaţi social-culturale, culte, protectie copii*** 

 
R A P O R T   DE   A V I Z A R E 

Nr.4810 din 20.12.2022 
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  

de venituri și cheltuieli pe anul 2022 
 
 

 
Comisia pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si protectie sociala, 

activitati social-culturale, culte, protecție copii, întrunită în şedinţă, a analizat expunerea 
de motive, proiectul de hotărâre şi  avizează favorabil proiectul  de hotărâre în forma 
prezentată şi-l  înaintează Consiliului Local spre dezbatere si aprobare. 
 
 
 
 
     Presedinte de comisie,                                           Secretarul comisiei, 
 
      Busuioc Rodica                                                    Buliga Gheorghe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 
***Comisia pentru administratie publica locala, juridica si de disciplina, 

apărarea ordinii si liniştii publice, a drepturilor cetaţenilor*** 
 

 
 

RAPORT DE AVIZARE 
 Nr.4811 din 20.12.2022 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului  
de venituri și cheltuieli pe anul 2022 

 
 

 
               Comisia pentru administrație publica locala, juridica si de disciplina, apararea 
ordinii si liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, întrunită în şedinţă a analizat proiectul 
de hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate şi-l propune Consiliului 
Local spre dezbatere şi aprobare. 
           
 
                     Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 
 
                       Ureche Octavian                                           Olar Alexandru 
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