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DISPOZIŢIA NR. 3/2022 

privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, pentru ziua de 27 ianuarie 2022 

 

Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere Referatul secretarului general al comunei Balșa, nr. 

105/21.01.2022, privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al 

comunei Balşa, pentru ziua de 27 ianuarie 2022; 

În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (3), 

lit. b), alin. (5), art. 135, art. 155, alin. (1), lit. b) și ale art. 196, alin. (1), lit. b) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  
 

DISPUNE: 

 

Art.1. Convoacă Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţă extraordinară în 

ziua de 27 ianuarie 2022, ora 1000, în sala de şedinţe a Primăriei comunei Balşa, cu 

proiectul ordinii de zi, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.2.  (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, vor fi puse la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic și pot fi studiate, în format letric, la biroul 

secretarului general al comunei Balșa.  

(2) Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balșa în baza competențelor acestora, conform anexei 

prevăzute la art. 1. 

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Balșa sunt invitați să formuleze și să 

depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art.3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată potrivit prevederilor Legii 

contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta dispoziţie se comunică Instituției Prefectului-Judeţul Hunedoara, 

se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

Balșa la, 21 ianuarie 2022 

 

            Primar,                                                                                     Contrasemnează,  

  Jude Traian Felician                                                                           Secretar general,   

                                                                                                     Jr. Tătulea Silviu-Petru
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Anexă la Dispoziția nr. 3/21.01.2022 

 

Proiectul ordinii de zi 

al ședinței extraordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, din data de 27 ianuarie 2022 

   

   
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; 

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. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

10. Diverse.  

Notă: - Pentru avizare la punctele nr. 2, 4, 5, 6 și 7 : Comisia de specialitate nr. 1: agricultură, 

activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi 

protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

- Pentru avizare la punctele nr. 5 și 8 : Comisia de specialitate nr. 2: Juridică şi de 

disciplină, administrarea serviciilor publice furnizate, din cadrul Consiliului Local al 

comunei Balşa; 

- Pentru avizare la punctele nr. 3 și 5 : Comisia de specialitate nr. 3: Activităţi social-

culturale, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, protecţie mediu şi turism, din cadrul 

Consiliului Local al comunei Balşa. 

 

           Primar,                                                                                    Contrasemnează,  

  Jude Traian Felician                                                                         Secretar general,   

                                                                                    Jr. Tătulea Silviu-Petru 


