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HOTĂRÂREA NR. 42/2020
privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Balșa
pentru sărbătorile de iarnă ale anului 2020
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în
data de 09 noiembrie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/193/30.10.2020, la
proiectul de hotărâre nr. 45/30.10.2020, prin care se propune alocarea unor sume de bani din
bugetul local al comunei Balșa pentru sărbătorile de iarnă ale anului 2020;
- Raportul nr. 2055/194/30.10.2020 al Compartimentului agricol, urbanism și
amenajarea teritoriului și achiziții publice și Avizul nr. 2055/195/30.10.2020 al
Compartimentului administrativ financiar-contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Balşa;
- Avizul favorabil nr. 2055/201/09.11.2020, al comisiei de specialitate nr. 1:
agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi
protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 38/2019 privind aprobarea
Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2020, al Comunei Balşa, în formă
inițială și Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 17/2020 privind actualizarea
Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2020, completată
ulterior, precum și Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 5/2020 privind
aprobarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2020, cu modificările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art. 4 și art. 5 din Legea finanţele publice locale nr. 273/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
modificată și completată ulterior, Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii educației naţionale, nr. 1/2011, modificată şi
completată ulterior;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. a),
alin. (7), lit. a), d), e) și s), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. a) și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările
şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 60.000 lei, cu TVA inclus, prevăzută în bugetul
local al comunei Balşa, pe anul 2020, la Capitolul 67.02.71.01.03 - cultură, recreere, religie,
pentru realizarea corespunzătoare a iluminatului ornamental-festiv de sărbători, în vederea
achiziției de ornamente și produse pentru iluminat festiv în comuna Balșa, ce se vor instala
cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 7.000 lei, cu TVA inclus, prevăzută în bugetul
local al comunei Balşa, pe anul 2020 la Capitolul 51.02.20.30.30 – alte cheltuieli cu bunuri și
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servicii, pentru achiziția de pachete cu produse alimentare (dulciuri), care se acordă
preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și gimnazial, cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
respectiv Crăciunul anului 2020, de pe raza comunei Balșa.
Art.3. Sumele alocate din bugetul local al anului 2020, în limita creditelor aprobate cu
această destinație, vor fi cheltuite pe bază de documente justificative, cu respectarea
legislației financiar-contabile.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul
comunei Balșa prin Compartimentul administrativ financiar-contabil și Compartimentul
agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice din aparatul de specialitate.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.6. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului
administrativ financiar-contabil, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, se aduce la
cunoştinţă publică, prin afişare.
Balşa la, 09 noiembrie 2020
Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 09 noiembrie 2020,
sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”.
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