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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100 

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 51/2020   
privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al comunei Balşa 

în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii curente la unele lăcaşe de cult 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în 

data de 16 decembrie 2020; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/224/10.12.2020, la 

proiectul de hotărâre nr. 52/10.12.2020, prin care se propune alocarea unor sume de bani din 

bugetul local al comunei Balşa în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii curente la unele 

lăcaşe de cult; 

- Cererea Parohiei Ortodoxe Române Voia, nr. 1/24.11.2020, însoțită de 

documentația întocmită, depusă și înregistrată la Primăria comunei Balşa sub nr. 

1789/10.12.2020, îndeplinindu-se condițiile legale, conform prevederilor art. 14 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de 

sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 

România, cu modificările şi completările ulterioare;   

- Raportul Compartimentului administrativ, financiar-contabil din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Balșa, nr. 2055/225/10.12.2020; 

- Avizul favorabil nr. 2055/231/10.12.2020, al comisiei de specialitate nr. 1: 

agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi 

protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa; 

În temeiul prevedrilor art. 3, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind 

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor 

religioase recunoscute din România, republicată, modificată ulterior, art. 4, alin. (2), art. 5 şi 

art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute 

din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii finanţelor publice 

locale nr. 273/2006, modificată şi completată ulterior, ale Legii nr. 227/2015, privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Consiliului Local al 

comunei Balșa nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Balșa, pe anul 2020; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. 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 20,00 mii lei din bugetul local al comunei Balşa 

pe anul 2020 din Capitolul 67.02.20.59 în scopul executării unor lucrări şi reparaţii curente a 

lăcaşelor de cult. 
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Art.2. Se alocă suma de 20,00 mii lei în vederea realizării unor lucrări şi reparaţii 

curente, la Parohia Ortodoxă Română Voia. 

Art.3. Primarul comunei Balșa va duce la îndeplinire prezenta hotărâre, prin 

Compartimentul administrativ, financiar-contabil, din aparatul de specialitate propriu.   

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în scris: 

             - Primarului comunei Balşa; 

   - Compartimentului administrativ, financiar-contabil; 

   - Parohiei Ortodoxe Române Voia; 

     - Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara; 

   - Se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare. 

  

 

Balşa la,  16 decembrie 2020 

  

Preşedinte de ședinţă                                                                    Contrasemnează,  

      Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                   Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru             

                                      

 

 

 

 

 
 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 16 decembrie 2020, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”. 

 


