
R O M Â N I A 

JUDEȚUL  SUCEAVA 

COMUNA  BĂLĂCEANA 

CONSILIUL  LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea de principiu a vânzării unui teren în suprafață de 6815 m.p. aparținând 

domeniului privat al comunei Bălăceana, județul Suceava  

 

 Consiliul Local al comunei Bălăceana, județul Suceava;  

 Având în vedere :  

 -Referatul de aprobare întocmit de domnul Cojocariu Constantin-Octavian – primarul 

comunei Bălăceana, județul Suceava înregistrat cu nr.759 din 24.02.2022 

 -Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil nr.776 din 24.02.2022; 

 -Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico 

-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecția mediului și turism înregistrat cu nr.1168 din 22.03.2022 ; 

 -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; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. ”c”, alin. (6) lit. ”b” , art. 139, alin. (2), art. 196 

alin.(1) lit. a) și art. 363, alin. (1) , (4) și (6) din O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂȘTE : 

Art. 1 -Se aprobă de principiu vânzarea, în condițiile legii, a suprafeței de 6.815 m.p. teren 

situat în intravilanul satului Bălăceana, Nr. Cadastral 36548, aparținând domeniului privat al 

comunei Bălăceana, județul Suceava . 

Art. 2 -Se aprobă întocmirea de către un evaluator autorizat a raportului de evaluare pentru 

vânzarea terenului în suprafață de 6.815 m.p. aparținând domeniului privat al comunei Bălăceana, 

județul Suceava. 

Art.3 -Primarul comunei și compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  

Președinte de ședință, Constantin Todiraș                                                                                                                                                                                                                   

 

Contrasemnează, 

                                                                     Secretarul general al comunei – Beșa Elena  

Bălăceana, 24.03.2022 
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