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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. 2055/121/28.06.2022 

 

PROCES VERBAL  
 

Încheiat azi 28 iunie 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 3 delegați sătești din totalul de 5 delegați care reprezintă satele din cadrul cărora nu au fost aleși 

consilieri locali, lipsind doamna Tomesc Simona-Olivia și domnul Tămătaș Ion-Petru. 

 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. 24/29.04.2022, privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului  de specialitate al Primarului comunei Balșa; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 29/16.06.2022, privind aprobarea concesionării directe 

a spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul 

Hunedoara, înscris în CF 61397-C2 Balșa; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 28/30.05.2022, pentru aprobarea Documentației de 

atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:  

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 

Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 

     Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 30/20.06.2022, privind aprobarea participării Comunei 

Balșa,  județul Hunedoara, la ,,Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul 

local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule electrice 

ușoare, la nivel local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU 
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BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”  și a 

cheltuielilor pentru implementarea  acestuia; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

6. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

7. 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 

30.05.2022, 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 Toma Simion, preşedintele de şedinţă din data 

de 30.05.2022, 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 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 Regulamentului 

de organizare şi funcţionare 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 Țăndău Nicolae prezinta Avizul comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, muncă, familie și protecţie socială, domnul 

Pasc Gheorghe prezintă Avizul Comisiei de specialitate nr. 2: Juridică şi de disciplină, administrarea 

serviciilor publice furnizate și domnul 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 Stănculesc Nicolae-Ciprian este de acord cu proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului  de specialitate al Primarului comunei 

Balșa, făcând precizarea că consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, 

organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului. 

2. Domnul consilier Țăndău Nicolae este de acord cu proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului  de specialitate al Primarului comunei Balșa, 

având în vedere prevederile legale referitoare la desfășurarea în bune condiții a activității personalului din 

cadrul Primăriei 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 cu un număr de 9 voturi pentru din 

totalul de 9 consilieri prezenţi.  

În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 33/2022 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 privind aprobarea concesionării directe 

a spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul 

Hunedoara, înscris în CF 61397-C2 Balșa, se prezintă Raportul secretarului general al comunei, dându-se 

în continuare cuvântul domnului consilier Țăndău Nicolae 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. 
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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 activitatea sanitar-veterinară prestată de dr. Carașcă Marcel-Pavel, reprezentant al 

SC MARCO MEDVET SRL, este singura modalitate de acordare a serviciilor sanitar-veterinare, cetățenilor 

din comuna Balșa.  

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

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

desfășurarea activității sanitar-veterinare prestată de dr. Carașcă Marcel-Pavel, reprezentant al SC MARCO 

MEDVET SRL, și este singura modalitate de acordare a serviciilor sanitar-veterinare, cetățenilor din 

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 34/2022 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 pentru aprobarea Documentației 

de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect:  

Lot 1 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 1 Brad” 

Lot 2 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg” 

Lot 3 - „Prestarea serviciului  de salubrizare în zona de colectare 3 Centru”, secretarul general  

prezintă Raportul compartimentului de resort, dându-se în continuare cuvântul domnului consilier 

Țăndău Nicolae 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 Toma Simion, este de acord cu proiectul de hotărâre prezentat, precizând că 

este necesar ca, Consiliul Local să voteze pentru aprobarea Documentației de atribuire a contractelor de 

achiziție de servicii pentru Lotul 1, Lotul 2 și Lotul 3 pe durată determinată și a documentelor suport, 

mandatarea reprezentantului U.A.T. comuna Balșa să voteze în cadrul ședinței Adunării Generale a A.D.I. 

S.I.G.D. 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 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 Proiectul de hotărâre în ansamblul său este votat cu un număr de 9 voturi pentru din 

totalul de 9 consilieri prezenţi.  
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În unanimitate de voturi Hotărârea numărul 35/2022 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. 

După prezentarea Referatului de aprobare şi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea participării 

Comunei Balșa,  județul Hunedoara, la ,,Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 

- Fondul local - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete și alte vehicule 

electrice ușoare, la nivel local/metropolitan”, a obiectivului de investiții „AMENAJARE PISTĂ PENTRU 

BICICLETE ÎN LOCALITATEA BALȘA, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”  și a cheltuielilor 

pentru implementarea  acestuia, 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 Țăndău Nicolae 

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 Murg Roman este de acord cu proiectul de hotărâre, precizând că prin 

realizarea proiectuluui propus cetățenii comunei pot să folosească pista care se va realiza, foarte ușor având 

un acces facil la această pistă. 

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

hotărâre, întrucât potrivit legii, pentru a se putea pune în practică acest proiect este necesară aprobarea 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 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 36/2022 a fost adoptată. 

Diverse:  

- Secretarul general al comunei le reamintește 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   


