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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. 2055/55/28.02.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

Încheiat azi 28 februarie 2022, cu ocazia desfășurării ședinţe ordinare a Consiliului Local al comunei  Balșa, 

judeţul Hunedoara.  

Consiliul Local al comunei Balșa, judeţul Hunedoara a fost convocat în ședință ordinară 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 general al 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 5 delegați sătești din totalul de 5 delegați care reprezintă satele din cadrul cărora nu au fost aleși 

consilieri locali. 

 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 consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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. 67/31.12.2021, privind aprobarea planului de acţiuni sau 

lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 68/31.12.2021, privind aprobarea Raportului asupra 

activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, 

pe semestrul II al anului 2021; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 69/31.12.2021, privind analiza stadiului de  înscriere a  

datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activităţi; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 70/31.12.2021, privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Balșa;   

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

6. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 13/04.02.2022, privind desemnarea a 2 consilieri locali în 

cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al comunei 

Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2021; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 
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7. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 10/27.01.2022, privind aprobarea cotizaţiei Comunei Balşa, 

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

fără stăpân” Hunedoara; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

8. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 2/06.01.2022 privind actualizarea Programului anual al 

achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

9. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 14/11.02.2022 privind rectificarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

10. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

11. Diverse.  

Supusă la vot ordinea de zi este votată în unanimitate de voturi cu un număr de 9 voturi  pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 

27.01.2022, 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 

27.01.2022, a semnat, după întocmire, procesul verbal al sedinţei respective împreună cu domnul Tătulea 

Silviu-Petru, secretarul general al comunei.  

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 planului de acţiuni 

sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2022, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se 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 și urbanism, muncă, familie și protecţie socială, 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 Murg Roman, este de acord cu acest proiect, având în vedere necesitatea stabilirii 

lucrărilor care vor fi efectuate de către beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2022, conform Legii nr. 

416/2001, propunând ca persoanele beneficiare să efectueze lucrări de întreținere ale drumurilor, în contul 

orelor datorate, prin rotație, câteva zile într-un sat, urmând alte câteva zile în alt sat, încercând să acopere toate 

satele comunei. 

2. Domnul consilier Toma Simion apreciază faptul că, stabilirea acţiunilor ce se vor efectua în anul 2022 

de către persoanele care beneficiază de ajutorul social este bine venită, având ca efect protejarea mediului, 

repararea si menţinerea drumurilor intr-o stare mai bună, în general lucrări de menținere a ordinii și curăţeniei 

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 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 10/2022 a fost adoptată. 
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Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 Raportului asupra 

activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajați în cadrul Primăriei comunei Balșa, 

pe semestrul II al anului 2021, se prezintă Raportul Compartimentului Asistență socială, 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 și urbanism, muncă, familie și 

protecţie socială și domnului consilier Murg Roman spre a prezenta Avizul Comisiei de specialitate nr. 3: 

activități social-culturale, învățământ, sănătate și familie, protecție copii, protecție mediu și 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 Stănculesc Nicolae-Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, 

precizând că se cheltuie sume mari de bani din bugetul local pentru asistența socială, mare parte din sume fiind 

primite de la bugetul de stat prin Finanțele Publice ale Județului Hunedoara, aceste sume pot fi suplimentate 

din alte surse care constituie bugetul local al comunei Balșa. 

2. Domnul consilier Pasc Gheorghe este de acord cu proiectul de hotărâre supus atenției, este bine că se 

pot asigura sumele de bani necesare pentru satisfacerea nevoilor asistenților personali și al persoanelor cu 

handicap grav care trăiesc 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 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 11/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului Jude Traian 

Felician – primarul 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 analiza stadiului de  înscriere 

a  datelor în registrul agricol pentru trimestrul IV, anul 2021 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei 

activităţi, se prezintă Raportul secretarului general al comunei, 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 și urbanism, muncă, familie și protecţie socială, 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 Moga Cristinel-Petru, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, precizând că 

este necesară prezentarea, trimestrial, autorităților deliberative un raport de activitate al înscrierii  datelor în 

registrul agricol aferent trimestrului IV al anului 2021.  

2. Domnul consilier Stănculesc Nicolae-Ciprian este de acord cu proiectul de hotărâre în forma 

prezentată, astfel se poate lua act de stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Balșa, pentru 

trimestru IV, anul 2021, în conformitate cu datele din raportul întocmit de către persoana desemnată cu 

completarea și ținerea la zi a registrului agricol, din Compartimentul agricol și să se aprobe programul de 

măsuri pentru eficientizarea activităţii de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Balșa pentru 

perioada următoare. 

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.  
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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 în unanimitate de voturi cu un număr de 9 

voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 12/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială din aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Balșa, se prezintă Raportul Compartimentului Asistență socială, 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 și urbanism, muncă și protecţie socială, 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 Murg Roman, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, precizând că este 

necesar să fie aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de Asistență Socială 

pentru buna funcționare a din aparatul de specialitate al Primarului comunei Balșa. 

2. Domnul consilier Moga Cristinel-Petru este de acord cu proiectul de hotărâre supus atenției, și spune 

că este bună inițiativa de a întocmi Regulamentul de Organizare și Funcționare al Compartimentului de 

Asistență Socială, pentru satisfacerea nevoilor persoanelor cu probleme medicale grave și a persoanelor cu 

venituri reduse care trăiesc 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 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 13/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 desemnarea a 2 consilieri 

locali în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

comunei Balşa, pentru activitatea desfășurată în anul 2021, se prezintă raportul viceprimarului comunei, 

dându-se în continuare cuvântul domnului consilier Pasc Gheorghe spre a prezenta Avizul comisiei de 

specialitate nr. 2 pentru: juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice furnizate, 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. 

Domnul Țăndău Cosmin-Nicolae, președintele de ședință solicită să se facă propuneri pentru a desemna 2 

consilieri să facă parte din comisie. 

Domnul consilier Moga Cristinel-Petru propune să facă parte din comisie pe domnul Țăndău Cosmin-

Nicolae și pe domnul Toma Simion, să facă parte din comisie. 

Nu mai sunt alte propuneri. Cele două propuneri sunt votate cu un număr de 7 voturi pentru și două abțineri.  

Proiectul de hotărâre a fost votat cu un număr de 7 voturi pentru și 2 abțineri, astfel Hotărârea numărul 

14/2022 a fost adoptată. 
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Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 privind aprobarea cotizaţiei 

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

ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara, 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 și urbanism, 

muncă și protecţie socială, 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 Cosmin-Nicolae, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, precizând 

că este necesar să fie aprobată de către Consiliul local cotizaţia Comunei Balşa, pentru anul 2022, la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara. 

2. Domnul consilier Meteșan Simion este de acord cu proiectul de hotărâre supus atenției, pentru buna 

desfășurare a activității Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul Judeţean pentru ocrotirea 

animalelor fără stăpân” Hunedoara, ținând cont de faptul că sunt mulți câini abandonați pe raza comunei, să 

fie aprobată cotizația aferentă anului 2022.  

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 în unanimitate de voturi cu un număr de 9 

voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 15/2022 a fost adoptată.  

Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 actualizarea Programului 

anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022, se prezintă raportul compartimentului agricol, 

urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, 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, apreciind faptul că, aprobarea 

proiectului de hotărâre privind planul anual al achiziţiilor publice este necesar în vederea desfăşurării în 

condiţii bune și în limitele bugetului local aprobat aşa cum este prevăzut de legislația în domeniu a achiziţiilor 

publice care se vor concretiza de-a lungul anului 2022. 

2. Domnul consilier Murg Roman, este de acord cu proiectul de hotărâre în forma prezentată, specificând, 

în special, că ar fi prioritară continuarea lucrărilor la drumurile comunale, în special a drumurilor din satele 

Mada și Stăuini, precizând în continuare că achiziţiile prezentate în proiect, şi care urmează a fi realizate pe 

anul in curs, se vor realiza cu încadrarea în limita bugetului local disponibil. 

3. Domnul consilier Meteșan Simion este de acord cu antevorbitorii săi, că este obligatorie aprobarea 

proiectului de hotărâre, altfel nu se vor putea efectua nici o achiziție publică în acest an, precizând că achizițiile 

se fac în sistem electronic SEAP. 

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.  
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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 în unanimitate de voturi cu un număr de 9 

voturi pentru din totalul de 9 consilieri prezenţi. 

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 16/2022 a fost adoptată.  

 Domnul consilier Țăndău Cosmin-Nicolae, 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 rectificarea bugetului local al 

comunei Balşa, pe anul 2022, 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, 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 spunând că din suma primită cu 

destinație se vor putea face plățile persoanelor vulnerabile din comuna Balșa, care au depus cererea în luna 

decembrie 2021 solicitând ajutor pentru încălzirea locuinței, în sezonul rece 2021-2022. 

2. Domnul consilier Meteșan Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local al comunei Balşa, pe anul 2022, cu specificația că, este necesar ca să fie aprobată rectificarea bugetului 

local al comunei Balșa, cu sumele primite putându-se face plăți pentru pentru încălzirea locuințelor și a 

stimulentului pentru energie, persoanelor cu venituri reduse care trăiesc și locuiesc 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. 

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 17/2022 a fost adoptată.  

 

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

 

 

 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                                    Secretar general, 

       Țăndău Cosmin-Nicolae                          Jr. Tătulea Silviu-Petru    

 


