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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. 15/2022  
privind aprobarea cotizaţiei Comunei Balşa, pentru anul 2022, la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara 

 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

28 februarie 2022; 

Având în vedere: 

- Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul 

Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara, nr. 2/03.12.2021 cu privire la 

aprobarea cotizației pentru membrii asociației, pe anul 2022;  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/36/27.01.2022 la proiectul 

de hotărâre nr. 10/27.01.2022, prin care se propune aprobarea cotizaţiei Comunei Balşa, pentru 

anul 2022, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Hunedoara; 

-  Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Balşa, nr. 2055/37/27.01.2022; 

- Avizul favorabil, nr. 13/21.02.2022, al comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, 

activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie 

socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, cu modificările si completările ulterioare, art. 35, alin. (3), (4) și (6) din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 33-35 

din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Hunedoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Balşa nr. 

20/2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Balşa nr. 11/2020 și ale 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 2/2022 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022; 

Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația 

autorităților administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de 

acte normative; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. p), alin. (9), lit. 

a), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. a) și h) 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 cotizaţia de membru a Comunei Balşa, la susţinerea activităţilor 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără 

stăpân”, Hunedoara, în cuantum de 12,5 lei/locuitor, pentru anul 2022.  
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Art.2. Plata cotizaţiei prevăzută la art. 1 se va face pentru numărul de locuitori ai Comunei 

Balșa, comunicat de către Direcţia Judeţeană de Statistică Hunedoara. 

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Balşa prin compartimentul administrativ financiar-contabil din aparatului de specialitate.  

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, 

Primarului comunei Balşa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru 

ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara, compartimentul administrativ financiar-contabil din 

aparatului de specialitate al primarului, se aduce la cunoștinţă publică prin afișare. 

 

 Balşa la 28 februarie 2022 

 

 

 

                 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 28 februarie 2022, sistem 

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

 


