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PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind  modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 

2021 privind  atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Bălăceana,județul Suceava; 

Având în vedere: 

-Adresa Instituției Prefectului -Județul Suceava nr.5213/10/2 din 12.05.2021, înregistrată  la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr. 2135 din 24.05.2021; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bălăceana,înregistrat la nr.2136  din 24.05.2021; 

 -raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei, înregistrat cu nr.................. 

 -Raportul de avizare al comisiei de specialitate înregistrat la nr. ............................ 

- prevederile  art.286 alin.(4), ale art.289  alin.(5), alin.(6) lit.b) și alin.(7) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.607 alin.(4) din O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

 

 



 

 

 

 

In temeiul  art.129 alin.(14),art.139 alin.(1) și  (3) lit.g)  și  art.196,alin.(1) lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – Se modifică titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 

februarie 2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, care va avea următorul cuprins: 

 “ Hotărâre privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public la nivelul comunei 

Bălăceana, județul Suceava ” 

 Ar.2-Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 

februarie 2021 privind atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava, nu se modifică. 

 Art.3 – Secretarul general al comunei va comunica celor interesați prezenta hotărâre, în 

teremenele prevăzute de legislația în vigoare. 

 

 

 

INIŢIATOR- PRIMAR, 

Constantin-Octavian Cojocariu  

Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general al comunei- Elena Beşa 

 

 

 

 

 



R O M Â N IA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA BĂLĂCEANA 

P R I M A R 

Nr. 2136 din 24.05.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 

2021 privind  atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

comunei Bălăceana, județul Suceava 

 

 Prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021 s-a aprobat 

atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bălăceana, județul 

Suceava. 

Prin adresa Instituției Prefectului-județul Suceava, nr. 5213/10/2 din 12.05.2021, înregistrată  la 

Primăria comunei Bălăceana cu nr. 2135 din 24.05.2021, ni s-a solicitat să procedăm la modificarea 

titlului actului administrativ , precum și la completarea preambulului cu dispozițiile legale incidente, 

respectiv art.286 alin.(4) din Codul administrative. 

Astfel se impune modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei Bălăceana nr. 8 din 

15 februarie 2021, care va avea următorul cuprins: 

“ Hotărâre privind declararea unor bunuri de uz sau de interes public la nivelul comunei 

Bălăceana, județul Suceava ” 

și completarea preambulului. 

Față de considerentele menționate mai sus; 

SUPUN SPRE APROBARE 

proiectul de hotărâre privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local al comunei 

Bălăceana nr. 8 din 15 februarie 2021 privind  atestarea completării inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Bălăceana, județul Suceava. 

 

 

       P R I M A R, 

     Constantin-Octavian Cojocariu 
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