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HOTĂRÂREA NR. 43/2020
privind desemnarea noului primar pentru a reprezenta comuna Balșa în relația cu AFIR
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă extraordinară, în data
de 16 noiembrie 2020;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/210/11.11.2020, la proiectul de
hotărâre nr. 47/11.11.2020, prin care se propune desemnarea noului primar pentru a reprezenta comuna
Balșa în relația cu AFIR;
- Raportul nr. 2055/211/11.11.2020 al Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea
teritoriului și achiziții publice și Avizul favorabil nr. 2055/212/12.11.2020, al comisiei de specialitate
nr. 1: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi
protecţie socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa;
- Proiectul “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 28: MADA – STĂUINI SECTOR: DJ 705L
- STĂUINI, L = 1,00 KM, COMUNA BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, aflat în derulare în cadrul
PNDR, Axa LEADER, submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei
de dezvoltare locală, Masura 1/6B - Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii
calității vieții în teritoriul GAL, prin Asociatia SARGETIA GAL 1, precum și faptul că UAT comuna
Balşa, este membră cu drepturi depline a Asociaţiei SARGEŢIA GAL 1;
- Contractul de finanțare nr. C 1920072R205052202848/17.04.2019 dintre Comuna Balșa și
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
- Încheierea Civilă nr. 1045/CC/16.10.2020 a Judecătoriei Orăștie, privind validarea domnului
Jude Traian Felician în funcția de primar al comunei Balșa, județul Hunedoara;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) și d), art. 139, alin. (1) și ale
art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se desemnează ca reprezentant legal al proiectului “MODERNIZARE DRUM
COMUNAL DC 28: MADA – STĂUINI SECTOR: DJ 705L - STĂUINI, L = 1,00 KM, COMUNA
BALȘA, JUDEȚUL HUNEDOARA”, primarul comunei Balșa, domnul Jude Traian Felician, care va
reprezenta comuna Balșa în relația cu AFIR.
Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Balșa.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărârea se comunică prin intermediul secretarului general al comunei:
Primarului comunei Balşa, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică,
prin afişare la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.balsa.ro.
Balşa la, 16 noiembrie 2020
Preşedinte de ședinţă
Țăndău Cosmin-Nicolae

Contrasemnează Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară, din data de 16 noiembrie 2020,
sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”.

