
 

ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL 0254648001, 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

HOTĂRÂREA NR. 4/2021   
privind desemnarea reprezentantului Comunei Balșa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră” 
 

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă extraordinară, în data de 

29 ianuarie 2021; 

         Având în vedere:  

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa nr. 2055/3/08.01.2021 la proiectul de hotărâre 

nr. 1/08.01.2021, prin care se propune desemnarea reprezentantului Comunei Balșa în Adunarea Generală 

a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”;  

- Raportul secretarului general al comunei Balşa, nr. 2055/4/08.01.2021; 

- Raportul de avizare favorabil nr. 2055/12/20.01.2021, al comisiei de specialitate specialitate nr. 

1: agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie 

socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

             Ținând cont de prevederile: 

- Încheierii Civile nr. 1045/CC/16.10.2020 a Judecătoriei Orăștie, privind validarea domnului Jude 

Traian Felician în funcția de primar al comunei Balșa, județul Hunedoara, ca urmare a rezultatului 

alegerilor din 27 septembrie 2020; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, Hotărârii Consiliului Local al comunei Balşa nr. 6/2019 privind aderarea 

Comunei Balşa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Moţii,Ţara de Piatră”, art. 7, alin. (13) din 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

   În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. (9), lit. a), 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 și completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1. Desemnează ca reprezentant al Comunei Balșa în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Moții, Țara de Piatră”, pe domnul Jude Traian Felician, cetăţean român, cu 

domiciliul în Comuna Balşa, posesor al C.I. seria HD, nr. 552952, eliberat de SPCLEP Orăştie, la data de 

25.05.2011, CNP 1691030204390, având funcţia de primar. 

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 Balsa, Instituţiei Prefectului - judeţul Hunedoara, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,Moţii,Ţara de Piatră”, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.  
 

Balşa la,  29 ianuarie 2021 
  
Preşedinte de ședinţă                                                                                  Contrasemnează,  

      Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                                 Secretar general,                                                                                                                                                           

                                                                             Jr. Tătulea Silviu-Petru   
 

 

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară, din data de 29 ianuarie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abţineri” şi .......voturi ,,împotrivă”. 
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