ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

HOTÃRÂRE
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Balaciu nr.28 din 09.09.2020 pentru aprobarea finanţării
posturilor de personal nedidactic necesar pentru unitatea de învăţământ Scoala Gimnazială
,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu, în anul şcolar 2020-2021
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea
autorităţilor administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, constatat ca legal
constituit prin Ordinul Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă
ordinară , astăzi 29.01.2021

Având în vedere :

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7002
din 11.01.2021
- adresa nr.17379/32.10.2020 a Instituţiei Prefectului judetul Ialomita, prin care face
cunoscut faptul că Hotărârea nr.28/09.09.2020 a fost adoptată cu încalcarea prevederilor
legale.
În conformitate cu:
- prevederile art.104 alin.(2) lit.a) şi art.114 alin.(4) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.4 lit, b) coroborat cu art.5 alin.(4) lit.a) şi alin.(7) din Legea nr.5/2020
privind bugetul de stat pe anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Examinând :
- avizul nr.267 din 21.01.2021 al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public
şi privat
- avizul nr.289 din 22.01.2021 al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie
socială
- avizul nr.233 din20.01.2021 al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de
disciplină
- raportul nr.168 din 14.01.2021 al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr.156 din 13.01.2021

-

În temeiul art.129 alin.(4) lit.a) raportat la alin.2 lit.b) si art.139 alin.(3) lit.a) coroborat cu
art.196 alin.1 lit.a) , a art.240 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

HOTÃRÃŞTE:
Art.1 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local Balaciu
nr. 28 din 09.09.2020 pentru aprobarea finanţării posturilor de personal nedidactic din cadrul unităţii
de învăţământ Scoala Gimnazială ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu în anul şcolar 2020-2021, se abrogă.
Art.2 - Primarul comunei Balaciu prin compartimentul buget,programe-prognoze, contabilitate
şi Directorul Scolii Gimnaziale ,,Arhimandrit Teofil,, Balaciu în calitate de ordonator terţiar de credite
vor duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art.3 - Prin grija secretarului general al comunei,prezenta hotărâre se va comunica în
termenele legale: Primarul comunei Balaciu,ordonatorului terţiar de credite, compartimentului
buget,programe-prognoze, contabilitate, Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în vederea exercitării
controlului de legalitate şi se va aduce la cunoştinţă publică prin publicare în Monitorul oficial local.
Această hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local Balaciu în şedinţa ordinară din data
de 29.01.2021, cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 9 voturi pentru , 0 voturi
împotrivă, şi 0 abţineri din numărul total de 9 consilieri în funcţie şi 9 consilieri locali prezenţi .
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