
 
   

  
R O M Â N I A 

JUDEŢUL  SUCEAVA 
CONSILIUL  LOCAL 

COMUNA   BĂLĂCEANA 

 

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie 
promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a 

deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din 
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și a cheltuielilor legate de acesta 

 
 
Consiliul Local al comunei Bălăceana, 
Având în vedere: 

1. Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana înregistrat la nr. 1269 din 

14.03.2023; 

2. Raportul de specialitate al secretarului general din cadrul Primăriei comunei Bălăceana,  

înregistrat la nr.1272 din 14.03.2023; 

3. Raportul  de avizare al comisiei de învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 

activități social-culturale, culte, protecție copii, sport și turism, înregistrat cu nr. 1284 din 

14.03.2023; 

4. Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene 

aferente apelului de proiecte Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a 

competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, Investiția I17. Scheme de 

finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, din 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Ordinul nr. 

21791/2022 al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. a) și d) şi alin. (9), lit. a) și c), 

art. 139, alin. (3), lit. f) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLĂCEANA  

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Biblioteca – hub digital pentru educație”, care urmează să fie 

promovat la finanțare în cadrul Investiției I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni 

hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale, Componenta 7 Transformarea digitală, din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

 

 

 



 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, în 

cuantum de 12.233.116,63 lei, inclusiv TVA. 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, aferente Bibliotecii Comunale Bălăceana se vor 

asigura din bugetul propriu al comunei Bălăceana. 

Art.4. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Județul Suceava (în calitate de Lider) 

și UAT comuna Bălăceana, județul Suceava, împuternicindu-se primarul comunei Bălăceana, domnul 

Constantin-Octavian COJOCARIU, pentru semnarea acestuia, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.5. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Suceava (în calitate de Lider de 

proiect/parteneriat) să semneze în numele și pe seama comunei Bălăceana, județul Suceava, cererea de 

finanțare a proiectului „Biblioteca – hub digital pentru educație”, cu toate anexele acesteia, a tuturor 

documentelor aferente proiectului și să reprezinte comuna Bălăceana în relația cu Ministerul Cercetării, 

Inovării și Digitalizării. 

Art.6. Primarul comunei Bălăceana, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Suceava, Primarului 

comunei Bălăceana, Consiliului Județean Suceava și persoanelor interesate. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

 
Consilier local- Gheorghe BULIGA  

Contrasemnează, 
Secretarul general al comunei Bălăceana- Elena BEȘA 

 
                                                                                                         

Bălăceana, 14 martie   2023 
Nr.16 

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.16  din 14 martie  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 

14.03.2023 
 
 
 

 

 

2 Comunicarea către 
primar 

14.03.2023  
 
 



3 Comunicarea către 
prefectul judeţului 

14.03.2023  
 
 

4 Aducerea la 
cunoştinţa publică 

14.03.2023  
 
 

5 Comunicarea, numai 
în cazul  celei cu 

caracter individual 

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

6 Hotărârea devine 
obligatorie 

sau produce efecte 
juridice după caz 

14.03.2023  

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."                
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