
 

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. 29/2021   
privind aprobarea Statutului comunei Balșa 

 

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

30 iunie 2021; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/103/13.04.2021, la proiectul de 

hotărâre nr. 25/13.04.2021, prin care se propune aprobarea Statutului comunei Balșa, ca urmare a noilor 

prevederi ale Ordinului M.D.L.P.A. nr. 25/2021; 

- Raportul secretarului general al comunei Balşa, nr. 2055/104/13.04.2021;   

- Avizele favorabile nr. 2055/124/22.06.2021 al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, nr. 

2055/125/22.06.2021 al comisiei de specialitate nr. 2: Juridică şi de disciplină și nr. 2055/126/22.06.2021 

al comisiei de specialitate nr. 3: activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, 

protecţie mediu şi turism, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

 In temeiul dispozițiilor Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 

unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local, emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei; 

Ținând seama de prevederile art. 7 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; 

Conform prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), 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. Se aprobă Statutul comunei Balșa, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa 

nr. 21/2005 privind aprobarea Statutului comunei Balşa, se abrogă. 

Art.3. Prezenta hotărare poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. 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,  30 iunie 2021 

                      Contrasemnează,                                                                                                                                              

Preşedinte de ședinţă                                                                                      Secretar general,                                                                                                                                                                                                                       

     Țăndău Nicolae                                                                              Jr. Tătulea Silviu-Petru                                                                                                  

                                   

 

 

 

 

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 30 iunie 2021, 

sistem de vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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ANEXA LA HCL NR. 29/2021 

 

Statutul comunei Balșa 1 

 

CAPITOLUL I 

Prezentarea generală a unităţii administrativ – teritoriale 

 

Art. 1. - (1) Comuna Balșa este:  

a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu; 

b) subiect juridic de drept fiscal; 

c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care 

aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau 

juridice, în condiţiile legii.  

(2) Comuna Balșa 1 are sediul social în Comuna Balșa 1, la adresa: sat Balșa, nr. 175, județul 

Hunedoara2, precum şi codul de înregistrare fiscală 5453827. 

(3) Însemnele specifice ale comunei Balșa 1 sunt: 

a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 546/2016 .3, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 

1.a la prezentul statut; 

 

Art. 2. - (1) Comuna Balșa 1 se delimitează din punct de vedere teritorial în partea de Nord, cu Comuna 

Bucuresci, în partea de Vest cu comunele Băiţa şi Certeju de sus, în partea de Sud cu oraşul Geoagiu iar 

în partea de Est cu comuna Almaşu Mare din judeţul Alba.  

(3) Comuna Balșa 1 are în componenţă un număr de 14 localităţi, dintre care 14 localităţi rurale, după 

cum urmează : Balșa, Almașu Mic de Munte, Ardeu, Bunești, Galbina, Mada, Oprișești, Poiana, Poienița, 

Roșia, Steuini, Techereu, Vălișoara și Voia.  

(4) Comuna Balșa, potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are rangul III de comună; 

(5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi extravilanului pe fiecare dintre 

localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut. 

 

Art. 3. - (1) Comuna Balșa 1 dispune de o reţea hidrografică formată din: râuri, mlaştini sau ape 

subterane, după caz. 

(2) Pe teritoriul comunei Balșa 1, după caz, se regăsesc o floră şi faună diverse. 

(3) Comuna Balșa 1 dispune de o mare diversitate de soluri. 

(4) Resursele de subsol ale comunei Balșa 1 sunt formate din:  

- Subsolul Muntilor Metaliferi contine resurse minerale, minereuri de metale si pietre pretioese, in 

localitatile Techereu, Valisoara, Bunesti si Poiana (5) Denumirea şi lungimea râurilor, mlaştinilor sau 

apelor subterane, denumirea faunei şi florei de pe raza teritorială a comunei Balșa 1 se regăsesc în anexa 

nr. 3 la prezentul statut. 

 

Art. 4. - (1) Comuna Balșa 1 s-a înfiinţat în anul  1407 

(2) Prima atestare documentară a comunei Balșa 1 a fost în 1407. 

(3) Evoluţia istorică a comunei Balșa 1 se regăseşte în anexa nr. 4 la prezentul statut. 

 

Art. 5. - (1) Populaţia comunei Balșa)1 numără 806  locuitori8. 

(2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Balșa 1, defalcate inclusiv pe localităţi componente, se 

regăseşte în anexa nr. 5 prezentul statut. 

(3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în vederea respectării 

dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba lor maternă în relaţia cu 

administraţia publică locală şi cu serviciile deconcentrate. 
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CAPITOLUL II 

Autorităţile administraţiei publice locale 

 

Art. 6. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt:  

a) Consiliul Local al comunei Balșa 1, reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul comunei Balșa 1. 

Consiliul Local al comunei Balșa este format din 9 membri9; 

b) Primarul comunei Balșa 1, ca autoritate executivă; 

c) La nivelul comunei Balșa, consiliul local a ales un viceprimar, numele acestuia fiind ȚĂNDĂU 

COSMIN-NICOLAE.  

(2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea Partidul Național Liberal-6 membri, Partidul 

Social Democrat-3 membri. 

(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Balșa, s-a constatat prin Ordinul Prefectului judeţului 

Hunedoara nr. 666/27.10.2020 

(4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali, precum şi 

apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, 

respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut, după caz. 

 

Art. 7. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de cetăţean de 

onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Balșa 1. 

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei 

persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Balșa 1. 

(3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul 

de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum şi procedura aplicabilă pentru 

acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al comunei Balșa se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul 

statut. 

 

CAPITOLUL III 

Căi de comunicaţii 

 

Art. 8. - (1) Raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa este tranzitată, după caz, de una sau mai multe dintre 

următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de 

amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport, cu modificările şi completările 

ulterioare:  

a) reţeaua rutieră; 

(2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 

43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din drumuri 

de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa 

nr. 8.a la prezentul statut13. 

 

CAPITOLUL IV 

Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială  

a unităţii administrativ – teritoriale 

 

Art. 9. - (1) Reţeaua şcolară de la nivelul U.A.T. Comuna Balşa, potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de învăţământ de stat 

şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcţioneze provizoriu, numărul total al 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al 

furnizorilor de educaţie autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 

(2) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa 1 îşi desfăşoară activitatea un număr total de o unitate de 

învăţământ de stat.  

(3) U.A.T. Comuna Balşa susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) 

potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa îşi desfăşoară activitatea un număr de 9 cămine 
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culturale. 

(2) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

(3) U.A.T. Comuna Balşa participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, din venituri 

proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 

 

Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa se asigură una sau mai multe dintre următoarele 

forme de asistenţă medicală, după caz:  

a) asistenţă medicală profilactică şi curativă; 

(2) U.A.T. Comuna Balşa participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate publică de la 

bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu terţii, 

după caz, potrivit legii. 

(3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1), lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin:  

a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie. 

(4)  Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală sunt prezentate în 

anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa se asigură servicii sociale definite potrivit art. 30 

din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) U.A.T. Comuna Balşa asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1). 

(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de  se regăseşte în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

Art. 13. - (1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa1 nu îşi desfăşoară activitatea instituţii de presă în 

domeniul presei scrise, media on - line şi/sau, după caz, media audiovizual. 

 

Art. 14. - (1) Pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa 1 nu îşi desfăşoară activitatea cluburi ale 

copiilor, cluburi sportiv - şcolare ori cluburi studenţeşti, cluburi/asociaţii sportive, după caz. 

 

CAPITOLUL V 

Funcţiuni economice ale unităţii administrativ – teritoriale 

 

Art. 15. - Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi 

terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL VI 

Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ – teritoriale 

 

Art. 16. - (1) Patrimoniul U.A.T. Comuna Balşa este compus din bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public şi domeniului privat al U.A.T. Comuna Balşa, precum şi din totalitatea drepturilor şi 

obligaţiilor cu caracter patrimonial. 

(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Balşa, întocmit şi atestat prin Hotărârea 

Guvernului nr.1352/2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărărea Consiliului Judeţean 

nr.92/2006, privind încadrarea drumurilor publice, în conformitate cu prevederile art. 289 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, se găseşte în anexa nr. 11 la prezentul statut. 

(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul U.A.T. Comuna Balşa se actualizează ori de câte ori intervin 

evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a U.A.T. Comuna Balşa, în secţiunea 

dedicată acestui statut. 

 

CAPITOLUL VII 

Serviciile publice existente 

Art. 17. - Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul U.A.T. Comuna Balşa1 sunt, după 

caz:  

a) serviciul public de transport, după caz, furnizat de: G&M TRANSCOM S.R.L.; 

b) serviciul public de salubrizare, furnizat de: BRAI-CATA; 

c) serviciul public de iluminat; 

file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20155628
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
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d) serviciul de salubrizare pentru activitatea de: măturatul, spălatul, stropitul si întreținerea căilor publice; 

e) serviciul de salubrizare pentru activitatea de: curăţare, transportul zăpezii, şi menţinerea în funcţiune a 

căilor publice pe timp de polei sau de îngheţ; 

f) serviciul de salubrizare pentru activitatea de: dezinsectie, dezinfectie si deratizare. 

Art. 18. - Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa1 sunt 

furnizate de ENEL ENERGIE ROMÂNIA. 

Art. 19. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a U.A.T. Comuna Balşa 1 este asigurată de 

diferiți operatori, în recipiente tip butelie GPL.  

Art. 20. - Serviciul public de administrare a domeniului public al U.A.T. Comuna Balşa 1 nu este furnizat 

de nici un operator.  

 

CAPITOLUL VIII 

Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local 

 

Art. 21. - (1) Comuna Balșa, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de interes 

public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în subordinea sa, cu respectarea 

prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a 

unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori 

schimbarea unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate 

şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, se face prin hotărâre 

a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate 

instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL IX 

Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale 

care îşi desfăşoară activitatea în unitatea administrativ - teritorială 

 

Art. 22. - (1) U.A.T. Comuna Balşa realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii de tineret, în 

vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunităţii. 

(2) U.A.T. Comuna Balşa1 acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu caracter local, 

regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a unităţii 

administrativ - teritoriale. 

(3) U.A.T. Comuna Balşa1 poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 23. - (1) Pe teritoriul  îşi desfăşoară activitatea un număr de 3 partide politice sau organizaţii 

aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în U.A.T. Comuna Balşa se găseşte în anexa nr. 

12 la prezentul statut. 

 

Art. 24. - (1) Pe teritoriul U.A.T. Comuna Balşa1 nu îşi desfăşoară activitatea organizaţii sindicale sau 

asociaţii profesionale. 

 

Art. 25. - (1) În U.A.T. Comuna Balşa îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase: ortodox, 

penticostal și baptist; 
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(2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăseşte în anexa 

nr. 12 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL X 

Participare publică 

 

Art. 26. - Populaţia din U.A.T. Comuna Balşa este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de 

interes local sau judeţean, după caz, astfel:  

a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 

b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural; 

c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz; 

e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al consiliului.  

Art. 27. - (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare a acestuia 

se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea 

referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz. 

(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei sau 

oraşului ori numai în unele dintre acestea. 

 

CAPITOLUL XI 

Cooperare sau asociere 

 

Art. 28. - U.A.T. Comuna Balşa se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de drept 

public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, 

lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art. 29. - (1) U.A.T. Comuna Balşa aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

(2) Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de U.A.T. Comuna Balşa se 

regăseşte în anexa nr. 13 la prezentul statut. 

 

Art. 30. - Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, 

prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri 

şi/sau tradiţii, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut. 

 

CAPITOLUL XII 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

 

Art. 31. - Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 29/2021. 

 

Art. 32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului U.A.T. Comuna Balşa sau a anexelor 

acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

 

Art. 33. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 

juridică. 

 

Art. 34. - Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în 

funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puţin o 

dată pe an. 

 
 

1 Se înscrie denumirea unităţii administrativ - teritoriale potrivit prevederilor art. 98 - 101 din Ordonanţa 

de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%2026868
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
file:///D:/Utilizator/Tatiana/ian2021/26ian/DB0;LexAct%20387261
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ulterioare, şi ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. Pentru municipii, oraşe şi comune se va preciza şi judeţul pe 

raza căruia se regăseşte unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

2 Potrivit nomenclaturii stradale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al . . . . . . . . . .1 nr. . . . . . . . . . 

din . . . . . . . . . . 

3 Se completează cu numărul Hotărârii Guvernului prin care a fost aprobat modelul stemei unităţii 

administrativ - teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

4 Se completează cu numărul Hotărârii Guvernului prin care a fost aprobat modelul steagului unităţii 

administrativ - teritoriale potrivit Legii nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile 

administrativ - teritoriale a steagurilor proprii. 

5 Acolo unde unitatea administrativ - teritorială are aprobat imn. 

6 Se va completa cu numele localităţii de reşedinţă. 

7 Se va prezenta data la care a fost atestară documentar localitatea; 

8 Se va completa cu numărul populaţiei totale potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică cu privire 

la ultimul recensământ al populaţiei şi locuinţelor; 

9 Se va completa numărul membrilor consiliului local/judeţean potrivit art. 112 sau art. 171, după caz, din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

10 Se completează cu numele viceprimarului/viceprimarilor sau al vicepreşedinţilor consiliului judeţean, 

în funcţie de tipul unităţii administrativ - teritoriale. 

11 Se va completa cu numărul consilierilor potrivit configuraţiei politice rezultate în urma constituirii 

consiliului local. 

12 Se va completa cu numărul ordinului prefectului, potrivit art. 118 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

13 În anexa nr. 8.a se va completa, dacă este cazul, denumirea şi lungimea drumurilor de interes naţional, 

respectiv: autostrăzi, drumuri expres, drumuri internaţionale «E», drumuri naţionale principale, drumuri 

naţionale secundare, drumuri de interes judeţean, drumuri de interes local respectiv drumuri comunale, 

drumuri vicinale, străzi şi poduri noi, după caz, care se află pe raza teritorială a 

judeţului/municipiului/oraşului/comunei. . . . . . . . . . 

14 Prin manifestare culturală se au în vedere festivaluri naţionale/internaţionale, iniţiative culturale 

publice etc. 

15 Se va completa cu denumirea cultelor religioase care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a 

judeţului/municipiului/oraşului/comunei . . . . . . . . . .(denumire) 
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ANEXA Nr. 1.a 

la statut  

 

Modelul stemei comunei Balșa 

  

 

Descrierea heraldică a stemei: 

Stema comunei Balșa, se compune, conform anexei nr.1, dintr-un scut triunghiular cu marginile 

rotunjite, despicat.  

În partea dreapta, în câmp roșu, un căprior de aur.  

În partea stângă, în câmp albastru, un arbore  de argint.  

            În vârful scutului, un câmp zid de argint, format din 4 rânduri  dreptunghiulare ( tot cu aliniat).          

Scutul este timbrat cu o coroană murală de argint cu un turn crenelat. 

Semnificaţiile elementelor însumate stemei: 

            Capriorul de aur reprezintă fauna predominantă zonei.  

Arborele de argint  semnifică bogația pădurilor de foioase. 

Zidul de argint face referire la Fortificația "Peștera Zidită", secolul al XVII-lea și la Cetățuia  

Dacica din localitatea Ardeu. 

  Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul ,,de comună’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-1a-model_stema.rtf
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
http://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVII-lea
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ANEXA Nr. 2 la statut 

 

Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a extravilanului pe fiecare 

dintre localităţi  

NR 

CRT. 

LOCALITATE

A  

CATEGORIA DE 

FOLOSINTA 
SUP M.P. 

TOTAL 

M.P. 

SUP. 

TOTAL 

HA 

SUP. 

TOTAL 

HA 

1 ARDEU 

CURTI CONSTRUCTII 25.604 
147.998 14,80 

  

  

864,11 

INTRAVILAN 122.394 

EXTRAVILAN 4.075.759 4.075.759 407,58 

2 BALSA 

CURTI CONSTRUCTII 98.462 
826.388 82,64 

  

  

2.868,17 

INTRAVILAN 727.926 

EXTRAVILAN 24.116.335 24.116.335 2.411,63 

3 
ALMASU MIC 

DE MUNTE 

CURTI CONSTRUCTII 38.299 
351.183 35,12 

  

  

1.259,99 

INTRAVILAN 312.884 

EXTRAVILAN 8.034.472 8.034.472 803,45 

4 VOIA 

CURTI CONSTRUCTII 44.637 
373.502 37,35 

  

  

1.298,63 

INTRAVILAN 328.865 

EXTRAVILAN 8.420.900 8.420.900 842,09 

5 MADA 

CURTI CONSTRUCTII 65.226 
438.973 43,90 

  

  

932,07 

INTRAVILAN 373.747 

EXTRAVILAN 4.755.303 4.755.303 475,53 

6 BUNESTI 

CURTI CONSTRUCTII 5.559 
33.789 3,38 

  

  

663,64 

INTRAVILAN 28.230 

EXTRAVILAN 2.071.000 2.071.000 207,10 

7 GALBINA 

CURTI CONSTRUCTII 28.802 
294.197 29,42 

  

  

699,92 

INTRAVILAN 265.395 

EXTRAVILAN 2.433.800 2.433.800 243,38 

8 OPRIŞEŞTI 

CURTI CONSTRUCTII 15.995 
171.250 17,13 

  

  

621,39 

INTRAVILAN 155.255 

EXTRAVILAN 1.648.500 1.648.500 164,85 

9 POIENIŢA 

CURTI CONSTRUCTII 27.423 
243.549 24,35 

  

  

772,59 

INTRAVILAN 216.126 

EXTRAVILAN 3.160.542 3.160.542 316,05 

10 POIANA 

CURTI CONSTRUCTII 44.558 
352.933 35,29 

  

  

1.119,51 

INTRAVILAN 308.375 

EXTRAVILAN 6.629.714 6.629.714 662,97 

11 ROŞIA 

CURTI CONSTRUCTII 8.020 
59.166 5,92 

  

  

755,56 

INTRAVILAN 51.146 

EXTRAVILAN 2.990.200 2.990.200 299,02 

12 STĂUINI 

CURTI CONSTRUCTII 44.513 
509.080 50,91 

  

  

880,11 

INTRAVILAN 464.567 

EXTRAVILAN 4.235.686 4.235.686 423,57 

13 TECHEREU 

CURTI CONSTRUCTII 21.426 
268.793 26,88 

  

  

979,01 

INTRAVILAN 247.367 

EXTRAVILAN 5.224.758 5.224.758 522,48 

14 VĂLIŞOARA 

CURTI CONSTRUCTII 40.159 
426.135 42,61 

  

  

1.025,64 

INTRAVILAN 385.976 

EXTRAVILAN 5.691.016 5.691.016 569,10 

COMUNA BALSA 

CURTI 

CONSTRUCTII 508.683 4.496.936 449,69   

INTRAVILAN 3.988.253   

EXTRAVILAN 83.487.985 83.487.985 8.348,80 14.740,34 
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TOTAL UAT COMUNA BALSA 87.984.921 87.984.921 8.798,49 15.190,03 

 

ANEXA Nr. 3 

la statut  

 

Hidrografia, flora, fauna şi tipul solurilor de la nivelul unităţii administrativ – teritoriale 

 

I. Hidrografia de pe teritoriul comunei Balșa este formată din urmatoarele pâraie: pârâul Geoagiu, 

Valea Techereu, Valea Porcului, Valea Roșie, Gura Văii, etc. 

 

II. Flora care acoperă teritoriul comunei este reprezentată de: fag, carpen, salcâm, gorun, cer, molid, 

cireșul sălbatic, dar și exemplare de floră rară și endemisme: laleaua pestriță, jalesul, centaurea scabiosă, 

alium flavum, galamintha majoranifolia s.a. 

     

III. Fauna care trăieşte pe teritoriul comunei Balșa este reprezentată de: lupul, cerbul comun, 

capriorul, râsul, mistrețul, vulpea, iepurele, cocosul de munte, fazanul, pisica salbatică și vipera cu corn. 

 IV. Datorita asezarii geografice a omunei Balșa, formele geografice ce predomina sunt dealurile 

formate din soluri podzolice si roci calcaroase, iar datorita acestui fapt pe teritoriul comunei se gasesc 

multe forme carstice. 

Tipuri si subtipuri de sol care se intalnesc pe teritoriul comunei: 

▪ Solul brun acid – indentificat pe toate categoriile de versanti, pe terenuri cu inclinari usoare si 

repezi; 

▪ Solul brun eumezobazic – sol profund si foarte profund cu volum edafic mare si textura mijlocie: 

       - Tipic 

       - Litic 

▪ Solul brun luvic litic – sol profund cu volum edafic mare: 

         - Litic 

         - Luvic 

 

 

 

ANEXA Nr. 4 

la statut  

 

Datele privind înfiinţarea U.A.T. Comuna Balşa, prima atestare documentară, precum şi evoluţia 

istorică  

 

- Prima atestare documentară a Comunei Balşa este în anul 1407;  

- Unele din satele comunei Balşa sunt atestate documentar începând cu anul 1407 Balşa, 1509 Ardeu şi 

Voia, 1511 Poiana şi Techereu, 1733 Almaş şi Vălişoara, 1805 Poieniţa şi Oprişeşti. 

 

ANEXA Nr. 5 

la statut  

 

Componenţa şi structura populaţiei U.A.T. Comuna Balşa, defalcate pe localităţi componente  

 

Localitatare număr locuitori 

BALSA 253 

ALMAŞU MIC DE MUNTE 62 

ARDEU 61 

BUNESTI 1 

GALBINA 22 

MADA 79 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-3-hidrografia_flora.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-4-date_infiintare.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-5-componenta_strucutra.rtf
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OPRISESTI 30 

POIANA 75 

POIENITA 40 

ROSIA 1 

STAUINI 21 

TECHEREU 20 

VALISOARA 53 

VOIA 88 

TOTAL LOCUITORI COMUNA BALŞA 806 

 

 

ANEXA Nr. 6.a 

la statut  

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor locali de la nivelul 

U.A.T. Comuna Balşa, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992 

    PRIMAR  

a) mandatul 1992 - 1996  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  GHERMAN IOAN 12.08.1956 Frontul Salvării Naționale ---˃ Partidul 

Democrației Sociale din România- 

FSN ---˃ PDSR 

1992 - 1996 

b) mandatul 1996 - 2000  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Mișcarea Ecologistă Română – MER (Partidul 

Ecologist Român-PER+Federația Ecologistă 

Română-FER) 

1996 - 2000 

c) mandatul 2000 - 2004  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Alianța pentru România – APR ---˃ Partidul 

Social Democrat - PSD 

2000 - 2004 

d) mandatul 2004 - 2008  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Partidul Social Democrat-PSD ---˃ Partidul 

Naţional Liberal-PNL 

2004 - 2008 

e) mandatul 2008 - 2012  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Partidul Naţional Liberal-PNL 2008 - 2012 

f) mandatul 2012 - 2016  

Nr.  Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-6a-componenta_nominala.rtf
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crt.  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Partidul Naţional Liberal-PNL 2012 - 2016 

g) mandatul 2016 - 2020  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 Partidul Naţional Liberal-PNL 2016 - 2020 

h) mandatul 2020- …. 

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Partidul Naţional Liberal – PNL 2020-…… 

 

ANEXA Nr. 6.b 

la statut  

Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleşilor locali de la nivelul 

U.A.T. Comuna Balşa, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992 

I. CONSILIERI LOCALI  

a) mandatul 1992 - 1996  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.   CIUCIAN CONSTANTIN  15.04.1937 Frontul Salvării Naționale ---˃ 

Partidul Democrației Sociale din 

România - FSN ---˃ PDSR 

 1992 - 1996 

2.   RAD ARON 01.05.1921 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

3.   LUPUȚ NICOLAE 08.02.1968 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

 4   DOCA IOAN 24.04.1936 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

5 BRANEA EMIL 17.01.1933 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

6 TOMA SIMION 19.08.1958 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

7 ȘTEF IOAN 17.04.1947 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

8 ȚĂNDĂU SIMION 29.10.1929 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

9 MARINA GHEORGHE 06.09.1926 FSN ---˃ PDSR 1992 - 05.1993 

10 BOGDAN ROMAN 07.07.1938 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

11 METEȘAN SIMION 01.08.1952 FSN ---˃ PDSR 1992 - 1996 

12 MIHUȚ GHEORGHE 19.09.1927 FSN ---˃ PDSR 06.1993 - 1996 

b) mandatul 1996 - 2000  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  BUNEA ROMAN 25.07.1948 Partidul Democrației Sociale 

din România - PDSR 

 1996 - 2000 

2.  BOGDAN ROMAN  07.07.1938 PDSR  1996 – 06.1998 

3.  CIUCIAN CONSTANTIN  15.04.1937 PDSR 1996 - 2000 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-6b-componenta_nominala.rtf
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4  GHERMAN IOAN 12.08.1956 PDSR 1996 - 2000 

5 MARC SIMION GHEORGHE 

  

22.04.1968 Mișcarea Ecologistă Română 

– MER (Partidul Ecologist 

Român-PER+Federația 

Ecologistă Română-FER)  

1996 - 2000 

6 MIHUȚ GHEORGHE 

 

19.09.1927 Pardidul Național Țărănesc 

Creștin Democrat - PNTCD 

1996 – 11.1996 

7 MOGA ADAM 01.01.1932 Partidul Social Democrat 

Român - PSDR 

1996 - 2000 

8 MORARIU ILIE 18.07.1956 MER (PER+FER) 1996 - 2000 

9 MOCAN IOAN 07.09.1966 MER (PER+FER) 1996 – 12.1997 

10 OPRIȘA ROMULUS NICOLAE 05.03.1970 MER (PER+FER) 1996 - 2000 

11 TOMA SIMION  19.08.1958 MER (PER+FER) 1996 - 2000 

12 MARINA CORNEL 25.04.1960 PNTCD 01.1997 – 05.1998 

13 TOMOTAȘ PETRU 15.07.1933 PNTCD 06.1998 - 2000 

14 FLOREA IOSIF 21.08.1928 PDSR 08.1998 - 2000 

c) mandatul 2000 - 2004  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  BORA AUREL 10.03.1952 Alianța pentru România – APR -

--˃ Partidul Social Democrat – 

PSD 

2000 - 2004 

2.  BRĂTEAN ELENA 23.05.1950 APR 2000 - 2004 

3.  GAVRILĂ SABIN 27.01.1941 Federația Ecologistă Română – 

FER 

2000 - 2004 

4 JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 APR ---˃ PSD 2000 - 2004 

5 JUDE GHEORGHE PETRU 06.11.1971 APR ---˃ PSD 2000 - 2004 

6 MARC SIMION GHEORGHE  22.04.1968 FER 2000 - 2004 

7 MOGA ADAM 01.01.1932 APR ---˃ PSD 2000 - 2004 

8 MORARIU ILIE 18.07.1956 FER 2000 - 2004 

9 NISTOR NICOLAE 27.07.1940 APR ---˃ PSD 2000 - 2004 

10 OPRIȘA ROMULUS NICOLAE 05.03.1970 FER 2000 - 2004 

11 TOMA SIMION 19.08.1958 FER 2000 - 2004 

d) mandatul 2004 - 2008  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  BRĂTEAN LUCIAN 

CONSTANTIN 

29.06.1976 Partidul Naţional Liberal-

PNL 

2004 - 2008 

2.  GAVRILĂ LUCIAN PETRU 02.03.1974 PUR-SL Partidul Umanist 

din România 

2004 - 2008 

3.  GROZA REMUS 07.08.1941 Partidul Social Democrat-

PSD ---˃ Partidul Naţional 

Liberal-PNL 

08.2004 - 2008 
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4 JUDE GHEORGHE PETRU 06.11.1971 PSD ---˃ PNL 2004 – 04.2005 

5 MOGA ARON 17.12.1957 Partidul Democrat Liberal-

PDL 

2004 - 2008 

6 MORARIU ILIE 18.07.1956 PDL 2004 - 2008 

7 TODEA DORIN 21.03.1968 PSD ---˃ PNL 2004 - 2008 

8 TOMA SIMION 19.08.1958 PSD ---˃ PNL 2004 - 2008 

9 ȚĂNDĂU NICOLAE 26.07.1970 PSD ---˃ PNL 2004 - 2008 

10 PASC GHEORGHE 28.06.1962 PSD ---˃ PNL 05.2005 - 2008 

e) mandatul 2008 - 2012  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  CAZAN NICOLAE 14.07.1971 Partidul Naţional Liberal-PNL 2008 - 2012 

2.  CRIŞAN VIOREL 26.12.1941 PNL 2008 - 2012 

3.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 PNL 2008 - 2012 

4 MOGA ARON 17.12.1957 Partidul Democrat Liberal-PDL --

-˃ Partidul Naţional Liberal-PNL 

2008 - 2012 

5 MORARIU ILIE 18.07.1956 PDL ---˃ PNL 2008 - 2012 

6 STĂNCULESC MARIA 03.09.1950 PDL ---˃ PNL 2008 - 2012 

7 TODEA DORIN 21.03.1968 PNL 2008 - 2012 

8 TOMA IOAN 27.11.1970 Partidul Social Democrat-PSD 2008 – 07.2008 

9 TOMA SIMION 19.08.1958 PNL 2008 - 2012 

10 MIHAI GABRIEL 23.11.1982 PSD 09.2008 - 2012 

f) mandatul 2012 - 2016  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  CAZAN NICOLAE 14.07.1971 Uniunea Social Liberală – USL 

---˃ Partidul Național Liberal - 

PNL 

2012 - 2016 

2.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 USL 2012 - 2016 

3.  MOGA CRISTINEL PETRU 06.09.1981 Partidul Poporului – Dan 

Diaconescu - PP-DD ---˃ 

Partidul Național Liberal - 

PNL 

2012 - 2016 

4 TODEA OLIVIU SEPTIMIU 12.03.1961 PP-DD 2012 – 04.2013 

5 TODOR PETRU 17.11.1957 PP-DD 2012 - 2016 

6 TOMA IOAN 27.11.1970 USL ---˃ Partidul Social 

Democrat - PSD 

2012 - 2016 

7 TOMA SIMION 19.08.1958 USL ---˃ PNL 2012 - 2016 

8 ŢĂNDĂU COSMIN NICOLAE 17.11.1979 USL ---˃ PNL 2012 - 2016 

9 ŢĂNDĂU NICOLAE 26.07.1970 USL ---˃ PNL 2012 - 2016 

10 PIPA SIMION 09.01.1950 PP-DD ---˃ PNL 09.2013 - 2016 
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g) mandatul 2016 - 2020  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  BOLDOR IOAN 31.01.1971 Partidul Social Democrat - PSD 2016 – 09.2018 

2.  CAZAN NICOLAE 14.07.1971 Partidul Naţional Liberal - PNL 2016 - 2020 

3.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 PNL 2016 - 2020 

4 MOGA CRISTINEL PETRU 06.09.1981 PNL 2016 - 2020 

5 STĂNCULESC NICOLAE CIPRIAN 04.09.1978 PNL 2016 - 2020 

6 TOMA SIMION 19.08.1958 PNL 2016 - 2020 

7 TOMESC OLIVIA SIMONA 04.07.1972 PSD 2016 - 2020 

8 ŢĂNDĂU COSMIN NICOLAE 17.11.1979 PNL 2016 - 2020 

9 ŢĂNDĂU NICOLAE 26.07.1970 PNL 2016 - 2020 

10 PASC GHEORGHE 28.06.1962 PSD 12.2018 - 2020 

h) mandatul 2020- ….. 

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  CRISTEA IOAN 18.03.1981 Partidul Social Democrat - PSD 2020- 

2.  METEȘAN SIMION 01.08.1952 PSD 2020- 

3.  MOGA CRISTINEL PETRU 06.09.1981 Partidul Naţional Liberal - PNL 2020- 

4 MURG ROMAN                                                                   07.02.1970 PSD 2020- 

5 PASC GHEORGHE 28.06.1962 PNL 2020- 

6 STĂNCULESC NICOLAE CIPRIAN 04.09.1978 PNL 2020- 

7 TOMA SIMION 19.08.1958 PNL 2020- 

8 ŢĂNDĂU COSMIN NICOLAE 17.11.1979 PNL 2020- 

9 ŢĂNDĂU NICOLAE 26.07.1970 PNL 2020- 

  

    II. VICEPRIMARI  

a) mandatul 1992 - 1996  

Nr.  

crt.  

Nume şi 

prenume  

Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  MOGA IOAN 26.06.1953 Frontul Salvării Naționale ---˃ Partidul Democrației 

Sociale din România - FSN ---˃ PDSR 

1992 - 1996 

b) mandatul 1996 - 2000  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  MORARIU ILIE 18.07.1956 Mișcarea Ecologistă Română – MER (Partidul 

Ecologist Român-PER+Federația Ecologistă 

Română-FER) 

1996 - 2000 
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c) mandatul 2000 - 2004  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Alianța pentru România – APR ---˃ 

Partidul Social Democrat – PSD 

2000 - 2004 

d) mandatul 2004 - 2008  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Partidul Social Democrat-PSD ---˃ 

Partidul Naţional Liberal-PNL 

2004 - 2008 

e) mandatul 2008 - 2012  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Partidul Naţional Liberal-PNL 2008 - 2012 

f) mandatul 2012 - 2016  

Nr. 

 crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Partidul Naţional Liberal-PNL 2012 - 2016 

g) mandatul 2016 - 2020  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  JUDE TRAIAN FELICIAN 30.10.1969 Partidul Naţional Liberal-PNL 2016 - 2020 

h) mandatul 2020- ….  

Nr.  

crt.  

Nume şi prenume  Data naşterii  Apartenenţa politică  Perioadă  

0  1  2  3  4  

1.  ŢĂNDĂU COSMIN NICOLAE 17.11.1979 Partidul Naţional Liberal – PNL 2020- 

 

 

ANEXA Nr. 7 

la statut  

Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al Comunei", respectiv a 

"Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Balşa" 

 

Art. 1. - Titlul de "Cetăţean de onoare al Comunei Balşa.", denumit în continuare Titlu reprezintă cea mai 

înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Comunei Balşa. 

Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Blșa", denumit în continuare Certificat reprezintă 

distincţia acordată de către Consiliul Local al Comunei Balșa persoanelor născute în comuna Balșa, la 

împlinirea vârstei de 18 ani. 

Art. 3. - Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa:  

a) primarului; 

b) consilierilor locali; 

c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul 

electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ - teritorială respectivă.  

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-7-procedura_acordare.rtf
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Art. 4. - Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, vârstă, 

domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

Art. 5. - Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici:  

a) sunt personale; 

b) sunt netransmisibile; 

c) reprezintă un drept al titularului; 

d) au valabilitate nedeterminată.  

Art. 6. - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalităţi 

care se găsesc în una din următoarele situaţii:  

a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus amprenta asupra 

dezvoltării comunei Balșa şi a imaginii acesteia; 

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Balșa, în ţară şi 

străinătate; 

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin 

sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în comuna Balșa; 

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate(donaţii, acţiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătăţire 

simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Balșa; 

e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea 

unei imagini pozitive a comunei Balșa în lume; 

f) sportivi din comuna Balșa care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale; 

g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, după caz.  

Art. 7. - Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:  

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva 

umanităţii, fapte penale; 

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea 

situaţiei juridice.  

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea 

unui dosar la unitatea administrativ - teritorială respectivă. 

(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:  

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original); 

c) certificat de cazier judiciar (în original); 

d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).  

(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puţin următoarele 

înscrisuri:  

a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

b) curriculum vitae (în original).  

(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unităţii 

administrativ - teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de referatul de aprobare şi dosarul 

prevăzut la alin. (2) sau (3). 

(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor consiliului dacă sunt 

îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau extraordinară. 

(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a 

consilierilor consiliului local, după caz. 

(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs. 

(9) Decernarea Titlului se face de către Primarul comunei Balșa, în cadrul şedinţelor ordinare sau 

extraordinare ale Consiliului Consiliului Local Balșa; 

(10) Acordarea Certificatului se face de către Primarul comunei Balșa, în cadrul unei festivităţi care se 

organizează de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, după caz. 

Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:  

a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

b) Primarul comunei Balșa prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii 

Consiliului Local nr. . . . . . . . . .1; 

c) Primarul comunei Balșa înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al Comunei Balșa" persoanei 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20387261
unsaved://LexNavigator.htm/#1)a7a1
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laureate sau persoanei care o reprezintă; 

d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; 

f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de 

onoare a Comunei Balșa.  

Art. 10. - Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:  

a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Balșa la dezbaterea materialelor 

care privesc întreaga comunitate; 

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei 

Balșa sau în care acesta este coorganizator; 

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Balșa; 

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural - sportive organizate de instituţiile aflate în 

subordinea consiliului local; 

e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei 

Balșa.  

Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii:  

a) decesul titularului; 

b) retragerea Titlului.  

Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situaţii:  

a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 

b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Balşa, 

locuitorilor săi sau ţării.  

Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Balșa, după următoarea 

metodologie:  

a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Balșa de către persoanele menţionate la art. 3; 

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu 

aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii; 

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la 

solicitarea sa.  

Art. 14. - Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Balșa. 

Art. 15. - Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu numele 

acestuia. 

Art. 16. - Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format electronic 

pe pagina de internet a unităţii administrativ - teritoriale respective. 

Art. 17. - Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de 

către Primarul comunei Balșa. 

 
1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.  

 
 

 

ANEXA Nr. 8.a 

la statut  

Reţeaua rutieră  

 

Căi de acces  

către comunitate 

Numărul şi denumirea drumului Lungimea (km) 

DJ705:DN7(Gelmar)-Geoagiu-Balsa-limită judeţ Alba 20,000 

DJ705L:DJ705-Mada 4,500 

DJ706D Săcărâmb-Roşia-Balşa 17,000 

DJ741—Criscior-Bucuresci-Curechiu-Almaşu Mic de Munte 15,200 

DC 15A : DJ 741 - Poieniţa  2,500  

DC 15B – Poieniţa-Oprişeşti  2,100  

DC 24 : DJ 705 – (Almaşu Mic de Munte)-Vălişoara   8,130  

DC 24A : DJ 761 – Bocşa Mică-Bocşa Mare-Voia  12,500  

DC 25 : DC 24 – Buneşti   5,260  

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-8a-reteaua_rutiera.rtf
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DC 25A : DJ 705 – Galbina   2,150  

DC 25B : DJ 741 – Techereu   3,500   

DC 25C : DJ 741 – Poiana  2,500  

DC 28 : DJ 705 – Mada-Stăuini  9,000  

DC 28A – Mada-Balşa  7,100  

DC 28B : DC 28 – Gura Oandrului  1,500  

DC 29 – Băcâia-Ardeu  3,500 

 

 

 

ANEXA Nr. 9 

la statut  

Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei, 

radioului, televiziunii şi altele asemenea 

I. Instituţii din domeniul culturii 

- Cămin Cultural Balșa; 

- Cămin Cultural Ardeu; 

- Cămin Cultural Mada; 

- Cămin Cultural Galbina; 

- Cămin Cultural Almașu Mic de Munte; 

- Cămin Cultural Voia; 

- Cămin Cultural Vălișoara; 

- Cămin Cultural Poiana; 

- Cămin Cultural Poienița; 

- Cămin Cultural Techereu. 

II. Instituţii din domeniul sănătăţii 

- CMI Doctor Nedelcu Marcela  

III. Instituţii din domeniul asistenţei sociale  

- Persoane cu atribuții de asistență socială angajate în cadrul Primăriei comunei Balșa. 

 

ANEXA Nr. 10 

la statut  

 

Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi 

terţiar, precum şi din agricultură  

 

Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii ale 

cetățenilor care își desfășoară activitatea pe teritoriul comunei Balșa(terenuri arabile, pasuni, fanete, 

paduri, produse provenite din apicultură, produse animaliere si vegetale). 

 

 

ANEXA Nr. 11 

la statut  

 

 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul UAT Comuna Balşa  

  

 

    I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al UAT Comuna Balșa se regăsește în Anexa nr.17 

la Hotărârea Guvernului României nr. 1352/2001, modificată și completată ulterior și în Hotărârea 

Consiliului Județean Hunedoara nr. 92/2006 privind încadrarea drumurilor publice.  

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-9-institutii_educatie.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-10-functiuni_capacitati.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-11-inventar_bunuri.rtf
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ANEXA Nr. 12 

la statut  

Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele, 

instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii nonguvernamentale, care au sediul 

sau punctul declarat că funcţionează la nivelul unităţii administrativ - teritoriale 

I. Principalele partide politice:  

- Partidul Naţional Liberal; 

- Partidul Social Democrat; 

 

II. Cultele religioase:  

- Ortodox; 

- Penticostal; 

- Baptist. 

 

 

ANEXA Nr. 13 

la statut  

 

Lista cu denumirea înfrăţirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de U.A.T. Comuna Balşa 

 

Nr. 

crt. 

Denumire Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară Cod  

unic 

 de 

înregistrare 

Data  

înfiinţării 

1 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul integrat de 

Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara 

26533287 09.02.2012 

2 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Judeţean 

pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara 

30246652 28.05.2012 

3 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA” 

24669224 29.10.2008 

4 Grupul de acţiune locală ASOCIAŢIA SARGEŢIA GAL 1 28178602 23.02.2011 

5 ASOCIAŢIA COMUNELOR DIN ROMÂNIA 10747683 13.02.2008 

6 Asociația de Dezvoltare Intercomunitare „Moții, Țara de Piatră” 40812384 28.02.2019 

 

ANEXA Nr. 14 

la statut  

 

Programele, proiectele sau activităţile, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul local, prin 

care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, 

obiceiuri şi/sau tradiţii 

Nr.  

crt.  

Denumirea programului, 

proiectului sau activităţii, 

după caz  

Descrierea elementelor de identitate 

locală de natură culturală, istorică, 

obiceiurilor şi/sau tradiţiilor care se 

promovează/consolidează  

Perioada în care se 

realizează  

0  1  2  3  

1.   Festivaluri artistice Dansul călușarului din satele Voia, 

Ardeu, Mada, Balşa şi Poiana  

 Anual - Decembrie – 

Ianurie   

2.   Săpături arheologice Pe dealurile ,,Cetăţuie” şi  ,,Dealul 

Judelui” (sau ,,Judele”) din satul Ardeu 

 Anual – Iunie -August 

 

Președinte de ședință                                                                                            Contrasemnează 

    Țăndău Nicolae                                                                                                 Secretar general, 

                                                                                                                       Jr. Tătulea Silviu-Petru 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-12-entitati_societate.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-13-lista_infratiri.rtf
http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-1-14-programe_proiecte.rtf

