
1 
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DISPOZIŢIA NR. 65/2022 

privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, pentru ziua de 28 iunie 2022 

 

 

Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara; 

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

878/22.06.2022, privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei 

Balşa, pentru ziua de 28 iunie 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 28 

iunie 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 22 iunie 2022 
 

             Primar,                                                                        Contrasemnează,  

   Jude Traian Felician                                                                       Secretar general,  

          Jr. Tătulea Silviu-Petru  
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Anexă la Dispoziția nr. 65/22.06.2022 

 

Proiectul ordinii de zi 
al ședinței ordinare a Consiliului Local 

al comunei Balșa, din data de 28 iunie 2022 

   

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 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.  

 

Notă: - Pentru avizare la punctele nr. 2, 3, 4 și 5 : 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. 2 : Comisia de specialitate nr. 2: Juridică şi de disciplină, 

administrarea serviciilor publice furnizate, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

- Pentru avizare la punctul nr. 2 : Comisia de specialitate nr. 3: Activităţi social-culturale, 

culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism, din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balşa. 

 

 

           Primar,                                                                                 Contrasemnează,  

  Jude Traian Felician                                                                      Secretar general,   

                                                                                    Jr. Tătulea Silviu-Petru             


