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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. 17/2021 
privind împuternicirea primarului comunei Balșa, să reprezinte Comuna Balșa în relația cu Agenția 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe toată perioada de derulare a Schemei de ajutor de stat 

“Servicii de Silvomediu, Servicii Climatice și Conservarea Pădurilor”, pentru suprafața de pădure de 

1637,30 ha, aferentă măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor”, 

submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 

 

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

31 martie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/53/26.02.2021, la proiectul de 

hotărâre nr. 15/26.02.2021; 

- Raportul compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Balşa, nr. 2055/54/26.02.2021;   

- Avizul favorabil nr. 2055/69/24.03.2021, 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; 

 - 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, ca urmare 

a rezultatului alegerilor din 27 septembrie 2020; 

 - Hotărârea Consiliul Local al comunei Balșa nr. 24 din 15 iunie 2020 privind aprobarea 

instrumentării dosarului tehnic – Schemei de ajutor de stat “Servicii de Silvomediu, Servicii 

Climatice și Conservarea Pădurilor”, pentru suprafața de pădure de 1637,30 ha, aferentă măsurii 15 

“Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020; 

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. e) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Ținând seama de prevederile art. 7, alin. (4) și (13) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, a fost îndeplinită obligația autorităților 

administrației publice de a informa și de a supune dezbaterii publice proiectele de acte normative; 

 Constatând necesitatea instumentării, în continuare, a proiectului SCHEMEI DE AJUTOR 

DE STAT: „SERVICII DE SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA 

PĂDURILOR", aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020; 

In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g) 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. Se împuternicește Primarul comunei Balșa, domnul Jude Traian Felician, domiciliat în 

sat Voia, nr. 4, comuna Balșa,  Județ Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 552952, CNP 

1691030204390, să reprezinte Comuna Balșa în relația cu Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură pe toată perioada de derulare a SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT: „SERVICII DE 

SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR", pentru suprafata de 

1637,30 ha padure,  aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 
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pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 și să ducă 

la îndeplinire instrumentarea dosarului tehnic care conține punctele obligatorii specificate, aprobată 

de Consiliul Local al comunei Balșa prin Hotărârea nr. 24 din 15 iunie 2020. 

Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Balșa, domnul Jude Traian Felician, domiciliat în 

sat Voia, nr. 4, comuna Balșa,  Județ Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 552952, CNP 

1691030204390, să semneze și să depună, în numele și pe seama comunei Balșa, cererea de sprijin și 

orice alte acte necesare pentru accesarea SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT: „SERVICII DE 

SILVOMEDIU, SERVICII CLIMATICE ŞI CONSERVAREA PĂDURILOR" aferentă măsurii 15 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 „Plăţi pentru 

angajamente de silvomediu” P.N.D.R. 2014-2020 și orice alte documente necesare în vederea 

implementării acestei măsuri, așa cum a fost aprobată de Consiliul Local al comunei Balșa prin 

Hotărârea nr. 24 din 15 iunie 2020. 

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Balșa. 

Art.4. Prezenta hotarare poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 

nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei Balșa, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Balșa, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea. 

 

Balşa la  31 martie 2021 

 

                                                                                                                                                              

    Preşedinte de ședinţă                                                                                         Contrasemnează, 

         Murg Roman                                                                                                 Secretar general,                                                                                              

                                                                               Jr. Tătulea Silviu-Petru             

                                      

 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 31 martie 2021, 

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

 

 


