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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALŞA  

BALŞA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

Nr. 2055/34/27.01.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

Încheiat azi 27 ianuarie 2022, cu ocazia desfășurării ședinţe extraordinare a Consiliului Local al comunei  

Balșa, judeţul Hunedoara.  

Consiliul Local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara a fost convocat în ședință extraordinară cu 

respectarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2021 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În urma apelului nominal efectuat de către secretarul comunei s-a constatat că la lucrările şedinţei au 

participat 9 consilieri locali din cei 9 consilieri care este componenţa Consiliul Local al comunei Balşa, 

precum și 4 delegați sătești din totalul de 5 delegați care reprezintă satele din cadrul cărora nu au fost aleși 

consilieri locali, lipsind doamna delegat Tomesc Olivia-Simona. 

 La lucrările şedinţei a participat domnul Jude Traian Felician – primarul comunei inițiatorul proiectelor 

de hotărâre, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei. 

Participarea persoanelor la ședința Consiliului Local s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în ceea 

ce privește răspândirea coronavirusului SARS - CoV – 2, respectiv purtarea de măști, dezinfecție a mâinilor 

cu biocid (alcool sanitar) și distanțare socială între persoanele participante de peste 1,5 m. 

Domnul Tătulea Silviu-Petru, secretarul general comunei Balşa, supune atenţiei consilierilor locali faptul 

că, consilierul local care fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are 

un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, nu poate lua parte la deliberare şi la 

adoptarea hotărârilor. 

Domnul Jude Traian Felician-primarul comunei, propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de 

hotărâre, ca urmare a necesității alocării unor sume de bani la unele lăcașe de cult, care nu suportă amânare, 

reprezentând o urgență pentru aprobarea repartizării sumelor necesare, după cum urmează: 

- Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 9/26.01.2022, privind implementarea proiectului ,,ACHIZIȚIE 

ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

Consilierii locali, cu vot unanim, aprobă să fie suplimentată ordinea de zi cu proiectul propus de primarul 

comunei Balșa.  

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă, supune la vot ordinea de zi după cum urmează:  

1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare; 

2. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 1/06.01.2022, privind aprobarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 57/05.11.2021, privind aprobarea menținerii rețelei 

școlare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-

2023; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 4/13.01.2022, privind aprobarea cuantumului orar al 

compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi 

prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă; 

-Inițiator viceprimar- Țăndău Cosmin-Nicolae; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 5/13.01.2022, privind modificarea organigramei și 

statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa;   

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 
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6. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 6/13.01.2022, privind stabilirea unor măsuri cu privire la 

salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului 

comunei Balșa; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

7. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 7/17.01.2022, privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

8. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 8/17.01.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

9. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 9/26.01.2022, privind implementarea proiectului 

,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI BALȘA, JUDEȚUL 

HUNEDOARA”; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

10. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

11. Diverse.  

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă, dă cuvântul domnului Tătulea Silviu-Petru, 

secretarul general al comunei Balşa de a supune spre aprobare Procesul Verbal al şedinţei din data de 

06.01.2022, pus la dispoziţia consilierilor înainte de începerea şedinţei. Supus la vot acesta este votat în 

unanimitate de voturi cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi, ne mai făcându-se 

modificări față de cele prezentate inițial. Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă din data de 

06.01.2022, a semnat, după întocmire, procesul verbal al sedinţei respective împreună cu domnul Tătulea 

Silviu-Petru, secretarul general al comunei.  

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022, se prezintă Raportul Compartimentului administrativ financiar-contabil, 

dându-se în continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul comisiei de 

specialitate nr. 1, pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

muncă şi protecţie socială, din cadrul Consiliului local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre: 

1. Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, este de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022, apreciind faptul că era necesară alocarea unei sume mai 

consistente pentru a putea rezolva nenumăratele probleme pe care le are comuna, apreciind faptul că au fost 

prevăzute sume de bani şi pentru Căminul cultural care se construieste în localitatea Balşa și care a fost 

început cu mulți ani înainte. 

2. Domnul consilier Toma Simion, înţelege că, este necesara adoptarea bugetului comunei, în vederea 

demarării lucrărilor care au fost propuse a se rezolva în anul 2022, chiar dacă sumele care au fost repartizate 

de la Administraţia judeţeană a finanţelor publice Hunedoara şi din partea Consiliului judeţean Hunedoara, 

care compun marea parte a bugetului local sunt considerabil mai mici decât problemele pe care le are comuna 

Balşa.  

3. Domnul consilier Meteșan Simion, este de acord cu proiectul prezentat, este foarte bine că s-a putut 

vota bugetul în luna ianuarie, acest lucru fiind bun pentru începerea lucrărilor propuse a fi realizate în anul 

2022, recomandând ca sumele care sunt în buget să fie cheltuite cu chibzuială, să fie alocați bani și pentru 

biserici și o sumă mai consistentă pentru drumurile aflate pe teritoriul comunei Balșa. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 
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Supus la vot Art.6. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.7. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.8. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.9. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 9 

voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 2/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea menținerii rețelei 

școlare a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-

2023, se prezintă Raportul întocmit de secretarul general al comunei, dându-se în continuare cuvântul 

domnului consilier Murg Roman spre a prezenta Avizul al comisiei nr. 3, pentru:  activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism, din cadrul Consiliului Local al 

comunei Balșa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

Proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Țăndău Nicolae, se declară de acord cu proiectul supus dezbaterii consiliului local, 

specificând că rețeaua școlară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, 

pentru anul şcolar 2022-2023, rămâne aceiași ca și rețeaua școlară stabilită de către Consiliul Local al 

comunei Balșa, în anii anteriori.  

2. Domnul consilier Stănculesc Nicolae Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre, precizând că 

rețeaua școlară a  unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa se poate supune 

aprobării prin hotărâre a Consiliului Local, proiectul de hotărâre a primit Avizul conform de la Inspectoratul 

Școlar Județean Hunedoara și poate fi aprobat de Consiliul Local al comunei Balșa. 

 3. Domnul consilier Cristea Ioan, este de acord cu menținerea rețelei școlare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat de pe raza comunei Balşa, pentru anul şcolar 2022-2023, nu trebuie să se ajungă la 

desfințarea școlii, dimpotrivă să fie susținută școala pentru a putea funcționa în continuare.  

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat în unanimitate de voturi cu un număr de 9 

voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 3/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Țăndău Cosmin-Nicolae – 

viceprimarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 4 al 

ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului orar 

al compensaţiei acordate voluntarilor pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte 

activităţi prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgenţă, se prezenta Raportul 

compartimentului de resort de către secretarul general al comunei domnul Tătiulea Silviu-Petru, dându-se în 

continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul 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. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Pasc Gheorghe, este de acord cu proiectul de hotărâre, cuantumul sumei fiind calculat 

să depășească salariul minim brut pe ţară, pentru a se putea plătii drepturile băneşti voluntarilor pentru timpul 

efectiv de lucru prestat la intervenţii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului de urgenţă 

voluntar.   



 4 

2. Domnul consilier Țăndău Nicolae, se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată 

precizând că suma calculată va fi acordată voluntarilor în funcţie de timpul efectiv acordat serviciului de 

urgenţă voluntar, adăugând faptul că producerea unor situaţii de urgenţă este oricând posibilă, iar persoanele 

din Serviciul de Voluntari pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Balşa trebuie să fie recompensate pentru 

timpul care sunt antrenaţi în oprirea şi înlăturarea acestor cauze şi efecte negative. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

 Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 4/2022 a fost adoptată. 

 Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 5 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind modificarea organigramei 

și statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Balșa, domnul Tătulea Silviu-Petru – 

secretarul general al comunei prezintă Raportul întocmit în acest sens, în continuare domnul consilier Toma 

Simion prezinta Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi economico – financiare, 

amenajarea teritoriului și urbanism, muncă, familie și protecţie socială, domnul consilier Pasc Gheorghe 

prezintă Avizul comisiei de specialitate nr. 2: juridică şi de disciplină, administrarea serviciilor publice 

furnizate și domnul consilier Murg Roman prezintă avizul comisiei de specialitate nr. 3: activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Murg Roman, este de acord cu proiectul de hotărâre, se trece persoana care a 

promovat examenul, la Compartimentul Asistență Socială în cadrul căruia este prevăzută o funcție 

contractuală de execuție, referent I, pentru buna funcționare a Primăriei Balșa. 

2. Domnul consilier Moga Cristinel-Petru, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat în Organigrama 

modificată, se trece doamna Căvăcian Liliana pe postul, vacant, contractual de execuţie, referent I, în 

Compartimentul Asistență Socială, urmare a promovării examenului desfășurat în acest sens.  

3. Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, se declară de acord cu proiectul supus dezbaterii consiliului 

local, precizând că este nevoie să fie modificată Organigrama și 1 post de execuție, referent II – agent de 

turism, în Compartimentul de informare turistică, să se treacă vacant, pentru că titulara postului a reușit la 

examenul pentru postul de referent I din Compartimentul Asistență Socială.  

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 5/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 6 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu 

privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Balșa, secretarul general al comunei prezintă Raportul întocmit în acest sens, dându-se 
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în continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul 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. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Stănculesc Nicolae-Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre, cuantumul 

salariilor personalului din componența Primăriei Balșa este cel stabilit începând cu anul 2020, urmând ca în 

anul 2022 salariile să rămână la fel ca și pentru luna decembrie 2021.   

2. Domnul consilier Pasc Gheorghe, se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată 

precizând că, conform legii, salariile de bază pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Balșa, începând cu luna ianuarie 2022 să se mențină la același nivel cu cel 

acordat pentru luna decembrie 2021. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 6/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 7 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, secretarul general al comunei prezintă Raportul 

compartimentului de resort întocmit în acest sens, dându-se în continuare cuvântul domnului consilier Toma 

Simion spre a prezenta Avizul 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. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Cristea Ioan, este de acord cu proiectul de hotărâre, precizând că este necesară 

acordarea unui mandat, de către Consiliul local, primarului comunei Balșa să voteze în Adunarea Generală 

a Asociației, aprobarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifului pentru 

canalizare, pentru întreaga arie de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva.   

2. Domnul consilier Toma Simion, se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată 

specificând că, conform legii, Primarul comunei Balșa, este reprezentantul Consiliului Local al comunei 

Balşa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, 

și este necesar să-i fie acordat un mandat special pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației, aprobarea 

prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifului pentru canalizare. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 7/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 9 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind implementarea proiectului 
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HUNEDOARA”, secretarul general al comunei prezintă Raportul compartimentului de resort, dându-se în 

continuare cuvântul domnului consilier Toma Simion spre a prezenta Avizul 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. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe marginea 

proiectului de hotărâre. 

1. Domnul consilier Moga Cristinel-Petru, este de acord cu proiectul de hotărâre, precizând că este 

necesară achiziționarea unor echipamente pentru dotarea Primăriei comunei Balșa constând în aparaturi de 

birou și un rezervor de combustibil cu pompă.   

2. Domnul consilier Meteșan Simion, se declară de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată 

specificând că, pentru a beneficia de dotările propuse a se achiziționa este nevoie ca să se aprobe 

implementarea proiectului ,,ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA PRIMĂRIEI COMUNEI 

BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, prin hotărâre de către Consiliul local, și orice sumă primită de către 

comuna noastră este bine venită, ajutând acest lucru la dezvoltarea locală. 

Se trece în continuare la votarea proiectului de hotărâre prezentat. 

Supus la vot Art.1. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.2. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.3. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.4. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.5. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.6. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

Supus la vot Art.7. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.8. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Art.9. este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi.  

Supus la vot Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 8/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian Felician – 

primarul comunei pentru a prezenta Referatul de aprobare şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 8 al ordinii 

de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă, se dă cuvântul domnului Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei pentru a prezenta 

Raportul întocmit în acest sens, în continuare domnul consilier Pasc Gheorghe prezintă Avizul comisiei de 

specialitate nr. 2: juridică şi de disciplină, administrarea serviciilor publice furnizate din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balşa. 

După prezentarea materialelor de la acest punct al ordinii de zi se trece la dezbaterile generale pe 

marginea proiectului de hotărâre. 

Domnul consilier, Cristea Ioan, preşedintele de şedinţă, solicită să se facă propuneri pentru funcția de 

președinte. 

Domnul consilier Țăndău Nicolae, propune ca preşedinte de şedinţă pe domnul consilier Țăndău 

Cosmin-Nicolae, pentru o perioadă de 3 luni, respectiv lunile februarie 2022, martie 2022 și aprilie 2022. Nu 

mai sunt alte propuneri, se trece la votarea propunerii, cu vot deschis. 

Supusă la vot propunerea făcută este votată, cu vot deschis în unanimitate de voturi cu un număr de 8 

voturi ,,pentru” și 1 abțineri, din totalul de 9 consilieri prezenţi, Hotărârea numărul 9/2022 fiind astfel 

adoptată. 

Diverse:.................. 

 

       Ne mai fiind alte probleme, ordinea de zi fiind epuizată se declară închise lucrările şedinţei de azi.  

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general, 

              Cristea Ioan                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru   


