
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL SUCEAVA  

COMUNA BĂLĂCEANA  

CONSILIUL LOCAL  

 

 

PROCES  VERBAL  

încheiat astăzi 02 decembrie 2020 în ședința ordinară  a Consiliului local al 

comunei Bălăceana  

 

 Consiliul local al comunei Bălăceana a fost convocat în ședință ordinară în data 

de 02 decembrie 2020, orele 9,00 în sala mare a Căminului Cultural al comunei 

Bălăceana în baza Dispoziției primarului comunei Bălăceana nr. 112 din 20.11.2020.  

Președintele de ședință – domnul Todiraș Constantin – președinte de ședință ales 

pentru o perioadă de 3 luni începând cu luna noiembrie 2020, efectuează prezența 

consilierilor și constată că din numărul total al consilierilor aleși sunt prezenți toți 

consilierii, respectiv  - 9. 

 Număr total al consilierilor                                                            - 9 

 Număr total al consilierilor prezenți la ședință                              - 9 

În continuare domnul Todiraș Constantin – președinte de ședință declară 

deschisă ședința fiind prezenți toți consilierii locali. 

 Președintele de ședință dă cuvântul domnului Cojocariu Constantin – primarul 

comunei Bălăceana pentru a prezenta ordinea de zi. 

În continuare domnul primar Cojocariu Constantin Octavian propune 

modificarea ordinii de zi prin includerea unui proiect de hotărâre, respectiv: 

privind aprobarea organizarii  reţelei şcolare a unității de învățământ preuniversitar de 

stat din raza teritorială a comunei  Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2021-

2022. 

Astfel ordinea de zi este următoarea: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal din ședința extraordinară de 

îndată din data de 17 noiembrie  2020. 

Inițiator-Secretarul general al comunei-Beșa Elena 

 

 



 

2.Proiect de hotărâre nr.3665 din 28.10.2020 privind aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale ,  precum și a taxelor speciale, pe anul 2021. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

3. Proiect de hotărâre  nr. 3774 din 04.11.2020 privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  august 2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

4.Proiect de hotărâre nr. 3778 din 04.11.2020 privind  desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de 

administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

5.Proiect de hotărâre nr. 3782 din 04.11.2020  privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  septembrie 2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

6.Proiect de hotărâre nr. 3835 din 10.11.2020, privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  octombrie  2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

7.Proiect de hotărâre nr. 3946 din 18.11.2020, privind achiziționarea serviciilor 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor 

comunei  Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana pentru 

anul 2021. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

8.Proiect de hotărâre nr. 3971 din 19.11.2020, privind aprobarea cooperării 

comunei Bălăceana,  cu comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti 

pentru implementarea proiectului ce priveşte înfiinţarea reţelei inteligente de 

distribuţie a gazelor naturale în aceste comune. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

9.Proiect de hotărâre nr. 3975 din 19.11.2020, privind aprobarea întocmirii 

studiului de fezabilitate pentru implementarea proiectului „Înfiinţare reţea 

inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în Comuna Bălăceana, Judeţul 

Suceava”. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 



10.Proiect de hotărâre nr. 4052 din 25.11.2020 privind aprobarea organizarii  

reţelei şcolare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a 

comunei  Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2021-2022 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

 După prezentarea ordinii de zi aceasta este supusă la vot și este aprobată cu 9 

voturi pentru, respectiv: 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare doamna secretar general al comunei informează pe domnii și 

doamna consilier local despre necesitatea respectării prevederilor art. 228 din O.U.G.  

nr. 57 / 2019 – Codul Administrativ conform cărora : ” Alesul local aflat în conflict de 

interese în condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu 

modificările și completările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau 

participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos 

material pentru sine sau pentru : a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II – lea 

inclusiv; b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de 

debitor al unei obligații;  

c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de 

la care obține venituri; d) o altă autoritate din care face parte; e) orice persoană fizică 

sau juridică , alta decât autoritatea din care face parte , care a făcut o plată către acesta 

sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; f) asociație sau funcție din care face 

parte, solicitând să comunice dacă există un potențial conflict de interese sau 

incompatibilitate cu privire la vreun proiect înscris pe ordinea de zi a ședinței . 

 Se constată că nu există asemenea situații, deci nici un consilier local nu se află 

în situația unui conflict de interese/ incompatibilitate cu privire la vreun proiect de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi.  

 De asemenea președinții comisiilor de specialitate aduc la cunoștință faptul că, 

avizele comisiilor de specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de 

lege.  

 Se trece în continuare la primul punct al ordinii de zi, respectiv: 

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal din ședința extraordinară de 

îndată din data de 17 noiembrie  2020. 

Inițiator-Secretarul comunei-Beșa Elena 

Doamna Beșa Elena-secretarul general al comunei dă citire procesului verbal din 

ședința extraordinară de îndată din data de 17 noiembrie 2020. 

 



După citire procesul verbal este supus la vot și este aprobat  cu 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

Ulterior se trece la al doilea punct al ordinii de zi, respectiv: 

2.Proiect de hotărâre nr.3665 din 28.10.2020 privind aprobarea și indexarea 

impozitelor și taxelor locale ,  precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

 Se dă cuvântul  domnului primar Cojocariu Constantin-Octavian care prezintă 

proiectul de hotărâre și doamnei secretar general Beșa Elena pentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate, 

președintele de ședință, domnul Todiraș Constantin, supune la vot   proiectul de 

hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

 În continuare se trece la al treilea  punct al ordinii de zi: 

3. Proiect de hotărâre  nr. 3774 din 04.11.2020 privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  august 2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

 Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin-Octavian care prezintă 

proiectul de hotărâre și doamnei secretar general Beșa Elena pentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

 După prezentarea proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate 

președintele de ședință, domnul Todiraș Constantin, supune la vot proiectul de hotărâre. 

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

 În continuare se trece  la al patrulea punct al ordinii de zi: 

4.Proiect de hotărâre nr. 3778 din 04.11.2020 privind  desemnarea 

reprezentantului Consiliului Local al comunei Bălăceana în Consiliul de 

administrație al Şcolii Gimnaziale Bălăceana. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 



 După prezentarea proiectului de hotărâre  și a raportului de specialitate, 

președintele de ședință, domnul Todiraș Constantin, supune la vot  proiectul de 

hotărâre. 

  

Astfel proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al cincilea  punct al ordinii de zi: 

5.Proiect de hotărâre nr. 3782 din 04.11.2020  privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  septembrie 2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșapentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al cincilea  punct al ordinii de zi: 

5.Proiect de hotărâre nr. 3782 din 04.11.2020  privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  septembrie 2020. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșapentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

 



 

În continuare se trece la al șaselea  punct al ordinii de zi: 

6.Proiect de hotărâre nr. 3835 din 10.11.2020, privind aprobarea acordarii 

drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Şcolii  Gimnaziale 

Bălăceana, care solicită cheltuieli de deplasare  pentru luna  octombrie  2020,  inițiat 

de primarul comunei. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșapentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al șaptelea  punct al ordinii de zi: 

7.Proiect de hotărâre nr. 3946 din 18.11.2020, privind achiziționarea serviciilor 

juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare, pentru apărarea intereselor 

comunei  Bălăceana și ale autorităților publice locale din comuna Bălăceana pentru 

anul 2021. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșapentru a prezenta raportul 

de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al optelea punct al ordinii de zi: 

8.Proiect de hotărâre nr. 3971 din 19.11.2020, privind aprobarea cooperării 

comunei Bălăceana,  cu comuna Stroieşti, Comuna Ilișești şi Comuna Todireşti 

pentru implementarea proiectului ce priveşte înfiinţarea reţelei inteligente de 

distribuţie a gazelor naturale în aceste comune. 



Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșa Elena, pentru a prezenta 

raportul de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al nouălea punct al ordinii de zi: 

9.Proiect de hotărâre nr. 3975 din 19.11.2020, privind aprobarea întocmirii 

studiului de fezabilitate pentru implementarea proiectului „Înfiinţare reţea 

inteligentă de distribuţie a gazelor naturale în Comuna Bălăceana, Judeţul Suceava” 

 Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșa Elena, pentru a prezenta 

raportul de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al nouălea punct al ordinii de zi: 

10.Proiect de hotărâre  4052 din 25.11.2020 privind aprobarea organizarii  reţelei 

şcolare a unității de învățământ preuniversitar de stat din raza teritorială a comunei  

Bălăceana, judeţul Suceava, pentru anul școlar 2021-2022. 

Inițiator-Primarul comunei-Cojocariu Constantin-Octavian 

Se dă cuvântul domnului primar Cojocariu Constantin pentru a prezenta proiectul 

de hotărâre și secretarului general al comunei doamna Beșa Elena, pentru a prezenta 

raportul de specialitate. 

După prezentarea celor 2 documente, președințele de ședință supune la vot 

aprobarea proiectului de hotărâre. Proiectul de hotărâre este aprobat în unanimitate de 

voturi, respectiv 9 voturi pentru. 

 



Voturi pentru:         - 9 

 Voturi împotrivă :   - 0  

 Abțineri :                 - 0 

În continuare se trece la al unsprezecelea  punct al ordinii de zi: 

11.Diverse. 

 Domnul Todiraș Constantin propune doamnei și domnilor consilieri înscrierea la 

cuvânt.  

Se înscrie la cuvânt d.nul Olar Alexandru care precizează că podul din țarnă  în zona 

„Bordei„ trebuie refăcut întrucât se duce apa prin grădinile cetățenilor din zonă. 

 Ulterior se înscrie la cuvânt doamna consilier Busuioc Rodica, care informează 

consiliul local că ar trebui lărgit drumul care deservește două gospodării în zona  Banu 

și Ureche Gheorghe. Tot doamna Busuioc Rodica a menționat că este o bucată de drum 

balastat de la Gaveniuc și până la Vasile a lui Toma. În zona respectivă s-a furat și 

cablul de la iluminatul public. 

 Intervine d.nul primar care precizează că din spusele cetățenilor s-a furat în acea 

zonă cablul de la iluminatul public. 

 D.nul consilier Olar Alexandru întreabă dacă s-a mai rezolvat ceva cu gunoaiele.  

 Răspunde domnul viceprimar Grosu Georgel, care menționează că mai sunt de 

montat câteva becuri pentru iluminatul public, apoi o să se rezolve și problema 

gunoaielor. 

 O altă problemă care o pune în discuție domnul  consilier Olar Alexandru este 

cea a oilor care pășunează în țarnă. Efectiv pășunează pe culturile de porumb și grâu 

ale cetățenilor din comuna Bălăceana și a altor localități care dețin teren pe raza 

comunie noastre. 

 Domnul Olar Alexandru precizează că este o problemă foarte gravă, că ar trebui 

luate măsuri. 

 Intervine domnul primar Cojocariu Constantin-Octavian, care precizează că ar 

trebui făcute sesizări pentru a se lua măsurile legale ce se impun. 

 Domnul Olar Alexandru menționează la Ungureanu pășunează oile în 

câmp/țarnă. Intervine doamna consilier  Busuioc Rodica care precizează că Ungureanu 

are teren arendat și pășunează pe acesta.  

 Se înscrie la cuvânt domnul consilier Babor Nichita care precizează că ar trebui 

făcute sesizări și la 3 sesizări, le înaintezi și la APIA și atunci nu mai beneficiază de 

subvenție.Tot domnul Babor menționează că dacă unii cetățeni nu le-ar da acodrul să 

pășuneze oile în țarnă atunci nu ar mai pășuna nimeni, atât timp cât se înțeleg cu unii 

cetățeni să pășuneze atunci situația se complică întrucât  aceștia pășunează și alte 

ogoare. 

 

 

 



 

În continuare președintele de ședință , constată că nu mai sunt înscrieri la cuvânt, 

menționează că proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a fost votat, nemaifiind obiecții 

și interpelări, declară ședința închisă și mulțumește domnilor consilieri pentru 

participare.  

  

 

 

Președinte de ședință,                         Secretarul general al comunei ,  

 

            Todiraș Constantin                                                   Beșa    Elena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentul proces verbal a fost aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local 

din data de 02 decembrie 2020. 


