
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind completarea inventarului bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, judeţul Suceava, aprobat prin  H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și 

completările ulterioare 

Având în vedere : 

-referatul de aprobare întocmit de domnul Constantin -Octavian Cojocariu, înregistrat cu nr.1582 din 

08.04.2022; 

- Raportul de specialitate întocmit de domnul Anechitei Nicolae-consilier cl.I superior din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bălăceana, înregistrat cu nr.1592 din 08.04.2022 

- raportul comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

unității administrativ –teritoriale comuna Bălăceana, înregistrat cu nr. 1721 din 18.04.2022; 

-Referatul privind conformitatea cu realitatea pentru bunurile înscrise în Anexa, parte integrantă la 

proiectul de hotărâre privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, întocmit de doamna Pelealbă Maria-consilier cl.I superior cu atribuții 

de urbanism, înregistrat cu nr. 1722 din 18.04.2022; 

-Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Bălăceana, înregistrate cu nr. 1820, nr. 

1830 și nr. 1831 din 27.04.2022; 

În conformitate cu prevederile: 

 art. 129 alin.(2) lit.c), art.354, art.355 și art.357 din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul administrativ;  

-H.G. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor ; 

- art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.553, art.555, art. 557  alin.(2) Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 -Republicată privind Codul 

Civil, cu modificările și completările ulterioare;  

-H.G.nr. 392/2020 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi 

al judeţelor 

- art.555-557 din Codul Civil;  

-Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 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; 

-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 normativ,  republicată, cu modificările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor  art. 129 alin. (14), din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

CONSILIUL LOCAL al comunei Bălăceana, judeţul Suceava, adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 

Bălăceana, județul Suceava, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 20.10.2004, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

 a) La secțiunea “Bunuri imobile” se introduc 7 poziții, conform Anexei la prezenta hotărâre.  

(2)Ulterior adoptării  prezentei hotărâri se va proceda la actualizarea domeniului privat al 

comunei Bălăceana. 

Art. 2. Consiliul Local Bălăceana își însușește inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat 

al comunei Bălăceana completat potrivit dispoziţiilor art. 1 din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  

Art.4. Secretarul comunei Bălăceana va comunica prezenta hotărâre primarului comunei, 

Instituţiei Prefectului judeţului Suceava,  pentru exercitarea controlului cu privire la legalitate, și se 

aduce la cunoștință publică prin afișare pe www.primariabalaceana.ro. 

Președinte de ședință 

      Rodica Busuioc 

Contrasemnează, 

Secretarul general al  comunei - Elena Beşa  

Bălăceana, 29 aprilie 2022 

Nr.34 

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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   ANEXĂ la H.C.L. nr. 34 din 29 aprilie 2022 

    Judeţul  Suceava                                                                                                                                              Primar, Cojocariu Constantin Octavian 

    Comisia specială pentru întocmirea 

    inventarului bunurilor care alcătuiesc                                                                                                                                         ..................... 

    domeniul public/privat al unităţii                                                                                                                    (numele, prenumele, semnătura şi sigiliul) 

    administrativ-teritoriale  Bălăceana         

  

 

 

    Beșa Elena –secretar general comună 

   Anechitei Nicoale-consilier cl.I superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului financiar contabil 

   Pelealbă Maria-consilier cl.I superior cu atribuții de urbanism  

    Petrișor Elvira-consilier cl.I superior  cu atribuții de registru agricol, în cadrul compartimentului agricol 

 

 

Atestarea dreptului de proprietate privată a șapte bunuri imobile, așa cum sunt prevăzute mai jos: 

Bunuri imobile 

Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare 

*1) 

Denumirea bunului *2) Elementele de identificare *3) 

Anul dobândirii 

şi/sau al dării în 

folosinţă 

Valoarea 

de 

inventar 

*4) (mii 

lei) 

Situaţia juridică actuală *5) 

0 1 2 3 4 5 6 

1 2.3.2.1.1.1 DACIA LOGAN DACIA LOGAN 

2014 

 

 

 

 

30,0235 

H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022  

2 2.3.2.1.2 
 OPEL MOVANO 

 

OPEL MOVANO 

 
2014 119,0675 

H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 
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3 2.3.2.2.5 TRACTOR HATTAT A110 TRACTOR HATTAT A110 2019 164,4342 H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 

4 2.3..6.6.1 
LAMĂ DE ZĂPADĂ MT 2,6M 

CU TIRANTI FRONTALI 

LAMĂ DE ZĂPADĂ MT 2,6M CU 

TIRANTI FRONTALI 
2019 18,5045 

H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 

5 2.1.22.8 LAMĂ DE ZĂPADĂ LAMĂ DE ZĂPADĂ 2014 11,4026 H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 

6 2.3.6.6.1 

EXCAVATOR KATERPILLAR 

ȘASIU 

cat3025ckgbb03111/ad006410 

EXCAVATOR KATERPILLAR ȘASIU 

cat3025ckgbb03111/ad006410 
2021 63,0000 

H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 

7 2.3.2.2.6 
REMORCĂ PLATFORMĂ serie 

șasiu UH2000E64CNC24191 

REMORCĂ PLATFORMĂ serie șasiu 

UH2000E64CNC24191 
2021 17,000 

H.C.L. nr. 34 din 29.04.2022 

 

 

 

Preşedinte, Primar-Cojocariu Constantin-Octavian 

.......................................... 

(numele, prenumele, semnătura şi sigiliul) 

 

 

    Membri:   

   Beșa Elena –secretar general comună________________ 

 

   Anechitei Nicoale-consilier cl.I superior cu atribuții de contabil în cadrul compartimentului financiar contabil__________ 

 

   Pelealbă Maria-consilier cl.I superior cu atribuții de urbanism__________ 

 

    Petrișor Elvira-consilier cl.I superior  cu atribuții de registru agricol, în cadrul compartimentului agricol______________ 

 
 


