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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. 2055/107/30.05.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

Încheiat azi 30 mai 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 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 nu a participat domnul Jude Traian Felician – primarul comunei inițiatorul 

proiectelor de hotărâre fiind plecat din localitate, a participat domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul 

general al comunei Balșa. 

Participarea persoanelor la ședința Consiliului Local s-a făcut cu recomandarea să se respecte prevederile 

medicale 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 

1,5m. 

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 Toma Simion, 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. 21/06.04.2022, privind aprobarea încheierii contului de 

execuţie bugetară, pe anul 2021; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 20/06.04.2022, privind aprobarea cuantumului cotizaţiei 

de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, 

pentru anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 19/31.03.2022, privind analiza stadiului de  înscriere a  

datelor în registrul agricol pentru trimestrul I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea 

acestei activităţi; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 25/29.04.2022, privind aprobarea numărului de burse și 

a cuantumului acestora, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei 

Balșa, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

6. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 26/12.05.2022, privind completarea Hotărârii Consiliului 

Local al comunei Balșa nr. 25/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul fiscal 

2023; 
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-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

7. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 26/29.04.2022 privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului  U.A.T. comuuna Balșa, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A 

DEȘEURILOR JUDEȚUL HUNEDOARA”, modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor 

și a modului de facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor 

– C.M.I.D BÂRCEA MARE; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

8. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

9. Diverse.  

Domnul consilier Toma Simion, 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 

29.04.2022, 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 Țăndău Cosmin-Nicolae, preşedintele de şedinţă 

din data de 29.04.2022, a semnat, după întocmire, procesul verbal al sedinţei respective împreună cu 

domnul Tătulea Silviu-Petru, secretarul general al comunei.  

Domnul consilier Toma Simion, preşedintele de şedinţă dă cuvântul domnului viceprimar Țăndău 

Cosmin-Nicolae pentru a prezenta Referatul de aprobare al domnului Jude Traian Felician – primarul 

comunei prezentând şi  Proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre aprobarea încheierii contului de 

execuţie bugetară, pe anul 2021, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general al comunei prezintă 

Raportul compartimentului de resort întocmit în acest sens, în continuare domnul consilier Moga Cristinel-

Petru 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 Stănculesc Nicolae-Ciprian este de acord cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea încheierii contului de exerciţiu bugetar pe anul 2021, făcând precizarea că pentru contul de 

execuţie al anului expirat trebuie, potrivit legii, să fie aprobată încheierea acestuia prin Hotărâre a 

Consiliului local până la 31 mai al anului 2022. 

2. Domnul consilier Murg Roman este de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

încheierii contului de exerciţiu bugetar pe anul 2021, având în vedere prevederile legale referitoare la 

finanţele publice locale, contul de exerciţiu bugetar se încheie la data de 31 decembrie a anului expirat şi 

cuprinde toate operaţiunile financiare efectuate în cursul acestui an. 

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 27/2022 a fost adoptată.  

Domnul consilier Toma Simion, 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 cuantumului 

cotizaţiei de membru a Comunei Balșa în A.D.I „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul 

Hunedoara”, pentru anul 2022, se prezintă Raportul secretarului general al comunei, dându-se în continuare 
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cuvântul domnului consilier Moga Cristinel-Petru 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 Meteșan Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, 

precizând că este necesară aprobarea cotizației comunei Balșa  în Asociația din care face parte, de către 

Consiliul Local al comunei Balșa pentru buna funcționare a ADI-ului în cauză.  

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

cotizația care se solicită a fi aprobată de către Consiliul Local al comunei Balșa este destinată pentru 

acoperirea cheltuielilor Asociației din care face parte comuna 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 cu un număr de 9 voturi pentru din 

totalul de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 28/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Toma Simion, 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 I, anul 2022 şi stabilirea măsurilor pentru 

eficientizarea acestei activităţi, se prezintă Raportul secretarului general al comunei, dându-se în continuare 

cuvântul domnului consilier Moga Cristinel-Petru 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 Stănculesc Nicolae-Ciprian, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, 

precizând că este necesară prezentare, trimestrial, autorităților deliberative locale un raport de activitate al 

înscrierii datelor în registrul agricol aferent trimestrului I al anului 2022.  

2. Domnul consilier Țăndău Nicolae 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 

I, anul 2022, în conformitate cu datele din raportul întocmit de către persoana desemnată cu completarea și 

ținerea la zi a registrului agricol, din Compartimentul agricol. 

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 29/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Toma Simion, 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. 
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După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea numărului de 

burse și a cuantumului acestora, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, de pe raza comunei 

Balșa, aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022, domnul Tătulea Silviu-Petru – secretarul general 

al comunei prezintă Raportul compartimentului de resort întocmit în acest sens, dându-se în continuare 

cuvântul domnului consilier Murg Roman să prezinte Avizul Comisiei de specialitate nr. 3: activităţi social-

culturale, culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism și domnului consilier 

Moga Cristinel-Petru a prezentat ulterior 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 Țăndău Cosmin-Nicolae este de acord cu proiectul de hotărâre, precizând 

că aprobarea burselor sociale este necesară pentru acoperirea unei părți a cheltuielilor de care au nevoie 

elevii care frecventează cursurile Școlii Primare din Balșa, acest lucru având ca efect evitarea abandonului 

școlar al copiilor proveniți din familii cu nevoi sociale. 

2.  Domnul consilier Stănculesc Nicolae-Ciprian își exprimă acordul cu privire la proiectul de 

hotărâre, întrucât potrivit legii, pentru a se putea achita burse elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat, este necesară stabilirea cuantumului și a tipului de burse de care beneficiază elevii de la Școala Primară 

Balșa, prin hotărâre a Consiliului Local al 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 cu un număr de 9 voturi pentru din totalul 

de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 30/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Toma Simion, 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 completarea Hotărârii 

Consiliului Local al comunei Balșa nr. 25/2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale, pentru anul 

fiscal 2023, se prezintă Raportul compartimentului administrativ financiar-contabil, dându-se în continuare 

cuvântul domnului consilier Moga Cristinel-Petru 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 își exprimă acordul cu privire la proiectul de hotărâre 

privind actualizarea cu 5,1%, reprezentând rata inflației aferente anului 2021, a limitelor amenzilor 

aplicabile în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023. 

2. Domnul consilier Toma Simion este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, știut fiind faptul că 

majorarea amenzilor, cu 5,1 % , aplicabile în anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie 2023 este obligatoriu 

conform legii din domeniu. 

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 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 31/2022 a fost adoptată. 

Domnul consilier Toma Simion, 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  U.A.T. comuuna Balșa, să aprobe în Adunarea Generală a ASOCIAȚIEI DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ,, SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 

JUDEȚUL HUNEDOARA”, modificarea Procedurii pentru facturarea utilizatorilor și a modului de 

facturare a cantităților transportate la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor – C.M.I.D BÂRCEA 

MARE, se prezintă Raportul compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții 

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

de specialitate nr. 2 pentru: 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: 

1. Domnul consilier Pasc Gheorghe își exprimă acordul cu privire la proiectul de hotărâre , adică să se 

acorde mandat special domnului Jude Traian Felician-primarul comunei, să voteze modificările propuse de 

către Asociație. 

2. Domnul consilier Meteșan Simion este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, știut fiind faptul 

că primarul este reprezentantul legal al UAT-ului, astfel se poate acorda mandat domnului Jude Traian 

Felician să voteze modificările în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistemul 

Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”. 

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 32/2022 a fost adoptată. 

Diverse:  

- Secretarul general al comunei le amintește consilierilor locali că, potrivit legii, aceștia trebuie să 

prezinte raportul activității desfășurate în anul 2021 și să comunice programul de audiențe stabilit de către 

consilieri pentru anul 2022.     

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

 

 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                                                                      Secretar general, 

              Toma Simion                                      Jr. Tătulea Silviu-Petru   


