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HOTĂRÂREA NR. 1/2022   
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local 

a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2021 

 

Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 06 

ianuarie 2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/290/31.12.2021, la proiectul de 

hotărâre nr. 66/31.12.2021, prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2021; 

- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Balşa nr. 2055/291/31.12.2021; 

- Avizul favorabil nr. 45/31.12.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa; 

- Cap. V, pct. 5.16.3 din Anexa la Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1536/2021 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2021;  

- Prevederile art. 58, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. 39 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), 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 și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pentru sursa de finanțare A – activități finanțate integral de la bugetul local, în sumă de 

1.140.997,30 lei, pe anul 2021. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Balșa prin 

Compartimentul administrativ financiar-contabil. 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

  Art.4. Prezenta hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului administrativ 

financiar-contabil, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică, prin afişare. 

Balşa la, 06 ianuarie 2022 

 

Preşedinte de ședinţă                                                                              Contrasemnează,  

                 Cristea Ioan                                                                                     Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                                        Jr. Tătulea Silviu-Petru             
                                      

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară, din data de 06 ianuarie 2022, sistem de 

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