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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA BALŞA 

PRIMAR  

BALŞA  337015  nr. 175 
TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

DISPOZIŢIA NR. 39/2022 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, pentru ziua de 31 martie 2022 

 

 

Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara; 

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

517/25.03.2022, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 

Balşa, pentru ziua de 31 martie 2022; 

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

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 ordinară în ziua de 31 

martie 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 25 martie 2022 
 

             Primar,                                                                        Contrasemnează,  

   Jude Traian Felician                                                                       Secretar general,  

          Jr. Tătulea Silviu-Petru  
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Anexă la Dispoziția nr. 39/25.03.2022 

 

Proiectul ordinii de zi 

al ședinței ordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, din data de 31 martie 2022 

   

 

1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare; 

2. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 11/03.02.2022, privind aprobarea 

prețului pentru vânzarea directă a masei lemnoase fasonat la cioată și fasonat la căi de 

transport din fondul forestier, proprietate publică a comunei Balșa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

3. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 12/03.02.2022, privind aprobarea 

volumului de masă lemnoasă care se poate recolta din fondul forestier, proprietate 

publică a comunei Balșa, în anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

4. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 3/12.01.2022, privind aprobarea Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Balşa; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

5. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 16/17.03.2022, privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al comunei Balșa nr. 16/2022 privind actualizarea 

Programului anual al achizițiilor publice al Comunei Balşa, pentru anul 2022;   

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

6. Proiectul de hotărâre al consiliului local nr. 17/17.03.2022, privind rectificarea 

bugetului local al comunei Balşa, pe anul 2022; 

-Inițiator primar- Jude Traian Felician; 

 

7. Întrebări, interpelări şi răspunsuri; 

8. Diverse.  

 

Notă: - Pentru avizare la punctele nr. 2, 3, 5 și 6: 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 punctul nr. 4 : 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             


