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. 18/2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 18/2016 privind
stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în
condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din familii defavorizate
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în
data de 31 martie 2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/60/17.03.2021, la
proiectul de hotărâre nr. 18/17.03.2021, prin care se propune modificarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Balșa nr. 18/2016 privind stabilirea modalităţii de identificare a
beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor
proveniţi din familii defavorizate, ca urmare a decesului persoanei desemnate cu
implementarea Legii nr. 248/2015, conform Certificatului de deces seria D.11, nr. 143932
din 16.03.2021;
- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil, nr. 2055/61/17.03.2021
și avizul favorabil, nr. 2055/72/24.03.2021, al comisiei de specialitate nr. 3: activităţi socialculturale,învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, protecţie mediu şi turism, din
cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării la
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 15/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, republicată;
In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. a) și b), art. 139,
alin. (1) 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;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 18/2016 privind
stabilirea modalităţii de identificare a beneficiarilor stimulentului educaţional acordat în
condiţiile Legii nr. 248/2015, copiilor proveniţi din familii defavorizate, după cum urmează:
1. Art.2. (1), va avea următorul cuprins:
,, Art.2. (1). Desemnează pe doamna Toma Mariana-Elena, referent II, din
aparatul de specialitate al primarului comunei Balşa, cu atribuţii de asistenţă socială, în
calitate de persoană responsabilă cu implementarea Legii nr. 248/2015, cu modificările
şi completările ulterioare.”
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Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr.
554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului
administrativ financiar-contabil, doamnei Toma Mariana-Elena, Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare.
Balşa la, 31 martie 2021
Preşedinte de ședinţă
Murg Roman

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2021, sistem
de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”.
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