
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BĂLĂCEANA 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 
 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    
Având în vedere: 

1. referatul de aprobare prezentat de domnul Constantin-Octavian COJOCARIU, primarul 

comunei, înregistrat la nr/685 din 15.02.2023; 

2. proiectul de hotărâre al primarului comunei Bălăceana, domnul Constantin-Octavian 

COJOCARIU, înregistrat cu nr. 686 din 15.02.2023 

3. raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.688 din 15.02.2023; 

4. raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr.852 din 23.02.2023; 

5. prevederile Legii 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de 

asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de 

urgență;  

7. 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; 

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

completările ulterioare; 

9. 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. (d), alin. (7), lit. (h), art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 

197 alin. (1) și art 198 alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei 

Bălăceana, județul Suceava conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. Primarul comunei Bălăceana prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Suceava, se aduce la 

cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei, prin afișare la sediul primăriei și 

publicare pe pagina webs. 

 

  
Preşedinte de şedinţă, 

 
Consilier local- Gheorghe BULIGA  

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA 

                                                                                                         
Bălăceana, 28 februarie  2023 
Nr.12 

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.12  din 28 FEBRUARIE   2023) 

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 

28.02.2023 
 
 
 

 

 

2 Comunicarea către 
primar 

28.02.2023  
 
 

3 Comunicarea către 
prefectul judeţului 

28.02.2023  
 
 

4 Aducerea la 
cunoştinţă publică 

28.02.2023  
 
 

5 Comunicarea, numai 
în cazul  celei cu 

caracter individual 

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

6 Hotărârea devine 
obligatorie 

sau produce efecte 
juridice după caz 

28.02.2023  

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.686 din 15.02.2023 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BĂLĂCEANA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 
 

Consiliul Local al comunei   Bălăceana, judetul Suceava;    
Având în vedere: 

1. referatul de aprobare prezentat de domnul Constantin-Octavian COJOCARIU, primarul 

comunei, înregistrat la nr/685 din 15.02.2023; 

2. proiectul de hotărâre al primarului comunei Bălăceana, domnul Constantin-Octavian 

COJOCARIU, înregistrat cu nr. 686 din 15.02.2023 

3. raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr.688 din 15.02.2023; 

4. raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunală, protecția mediului si turism înregistrată cu  nr.852 din 23.02.2023; 

5. prevederile Legii 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

6. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de 

asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de 

urgență;  

7. 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; 

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

completările ulterioare; 

9. 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. (d), alin. (7), lit. (h), art. 196 alin. (1), lit. (a), 

art. 197 alin. (1) și art 198 alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare. 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare 

necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al comunei 

Bălăceana, județul Suceava conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul comunei Bălăceana prin compartimentul de specialitate va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-județul Suceava, se aduce la 

cunoștința publică prin grija secretarului general al comunei, prin afișare la sediul primăriei și 

publicare pe pagina webs. 

 

 

 

INIŢIATOR, 
 

Primar- Constantin-Octavian COJOCARIU  
 

Avizat pentru legalitate, 
 

Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA  
 

 
 

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 aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

Nr. 685din 15.02.2023 
 

Doamnă și domnilor consilieri,  
Având în vedere: 

1. prevederile Legii 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de 

asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de 

urgență;  

3. dispozițiile art. 129, alin (2), lit. (d), alin. (7), lit. (h), art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 197 

alin. (1) și art 198 alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare. 

 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 
SECRETAR GENERAL 

 
Raport de specialitate  

privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

Nr. 688 din 15.02.2023 
 

Doamnă și domnilor consilieri,  
Având în vedere: 

1. prevederile Legii 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

2. prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1040/2006 pentru aprobarea Planului național de 

asigurare cu resurse umane, materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de 

urgență;  

3. dispozițiile art. 129, alin (2), lit. (d), alin. (7), lit. (h), art. 196 alin. (1), lit. (a), art. 197 

alin. (1) și art 198 alin. (1) din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

completările ulterioare. 

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

 Secretar  general al comunei Bălăceana,  
 

Elena BEȘA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.853 DIN 23.02.2023 

privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și 

financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2023 al Comitetului Local al 

comunei 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, referatul de aprobare  şi raportul de 

specialitate şi-l propune Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare, întrucât nu contravine  

interesului comunei şi ordinii de drept.          

       Preşedintele comisiei aduce la cunoştinţă faptul că avizul a fost emis cu respectarea 

cvorumului prevăzut de lege. 

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, 
 
                Constantin TODIRAS                                                                 Georgel GROSU  
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