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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. 27/2021   

privind rectificarea bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2021 

 

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

ordinară, în data de 08 iunie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/113/02.06.2021, 

la proiectul de hotărâre nr. 26/02.06.2021, prin care se propune rectificarea bugetului 

local al comunei Balşa, pe anul 2021; 

- Extras de cont Trezoreria Orăștie, cu O.P. nr. 4843/28.05.2021, înregistrat la 

Primăria comunei Balșa sub nr. 893/02.06.2021, prin care s-a alocat unităţii 

administrativ-teritoriale comuna Balşa, suma de 1.060,08 mii lei de către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, reprezentând transfer PNDL CTR nr. 

204 09 01 2018; 

- Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului comunei Balşa, nr. 2055/114/02.06.2021;   

- Avizul favorabil nr. 2055/115/02.06.2021, 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; 

În temeiul dispozițiilor Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr. 15/2021, art. 19, 

alin. (2) şi ale art. 20, alin. (1), lit. c) din Legea finanţele publice locale nr. 273/2006 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În baza prevederilor 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 suplimentează bugetul local al comunei Balşa, pe anul 2021, cu suma de 

1.060,08 mii lei, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli. 

Art.2. Suma de 1.060,08 mii lei se alocă de către Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării şi Administraţiei, reprezentând transfer PNDL CTR nr. 204 09 01 2018. 

Art.3. (1) Bugetul local al comunei Balşa, pe anul 2021, rectificat, se ridică la 

partea de venituri în sumă de 3.683,08 mii lei iar la partea de cheltuieli în sumă de 

4.907,62 mii lei. 

(2) Diferenţa care se regăseşte la cheltuieli faţă de venituri, în sumă de 1.224,54 

mii lei, reprezintă excedentul bugetului local al comunei Balşa, pentru anul 2020. 

Art.4. Repartizarea sumei pe capitole, articole şi aliniate atât la partea de venituri 

cât şi la partea de cheltuieli se regăsesc în Anexele 1-2 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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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, Activității județene de trezorerie și contabilitate Hunedoara, se aduce la 

cunoştinţă publică, prin afişare. 

 

Balşa la,  08 iunie 2021 

 

                    Contrasemnează,                                                                                                                                              

Preşedinte de ședinţă                                                           Secretar general,                                                                                                                                                           

    Țăndău Nicolae                                   Jr. Tătulea Silviu-Petru             
                                      

 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 08 iunie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”. 
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ANEXA nr. 1 la H.C.L. NR. 27/2021 

 

 

 

VENITURI 

MII LEI 
COD  

ARTICOL 

TOTAL AN 

ÎNAINTEA 

RECTIFICĂRII 

TRIMESTRUL II 

ÎNAINTEA 

RECTIFICĂRII 

INFLUENŢE 

 

TRIMESTRUL II 

RECTIFICAT 

TOTAL AN 

 

42.02.65 0,00 0,00 1.060,08 1.060,08 1.060,08 

       

           Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează,   

               Țăndău Nicolae                                                                      Secretar general 

                                                                                                             Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 la H.C.L. NR. 27/2021 

 

CHELTUIELI  

MII LEI 
COD  

ARTICOL 

TOTAL AN 

ÎNAINTEA 

RECTIFICĂRII 

TRIMESTRUL II 

ÎNAINTEA 

RECTIFICĂRII 

INFLUENŢE 

 

TRIMESTRUL II 

RECTIFICAT 

TOTAL AN 

 

84.02.71.01.01 778,54 500,00 1.060,08 1.560,08 1.838,62 

           

  Preşedinte de şedinţă                                                                 Contrasemnează,   

               Țăndău Nicolae                                                                               Secretar general 

                                                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru 


