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HOTĂRÂREA NR. 7/2022   
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Balşa  în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA” 

 

Consiliul  Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, întrunit în ședință extraordinară în data de 

27 ianuarie 2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al  comunei Balşa nr. 2055/20/17.01.2022, la proiectul de hotărâre nr. 

7/17.01.2022, prin care se propune acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al 

comunei Balşa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST 

HUNEDOARA”, iniţiat de către Primarul comunei Balşa în urma solicitării formulate de  Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, prin adresa nr. 13/13.01.2022, înregistrată 

la Primăria comunei Balșa sub nr. 68/17.01.2022; 

- Raportul compartimentului administrativ, financiar-contabil nr. 2055/21/17.01.2022 şi Avizul 

favorabil nr. 5/20.01.2022, al comisiei de specialitate nr. 1 pentru: agricultură, activităţi economico – 

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, din cadrul Consiliului 

Local al comunei Balşa; 

In conformitate cu prevederile art. 16 şi art. 21, alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „AQUA PREST HUNEDOARA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei 

Balşa nr. 35/2013 și prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Balşa nr. 15/2017; 

În baza prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, 

modificată şi completată ulterior şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. n), alin. (14), 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; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se acordă mandat special domnului Jude Traian Felician, Primarul comunei Balșa, 

reprezentantul Consiliului Local al comunei Balşa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, pentru a vota în Adunarea Generală a Asociației, 

aprobarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și a tarifului pentru canalizare, 

pentru întreaga arie de operare a S.C. APA PROD S.A. Deva, în conformitate cu  avizul ANRSC nr. 

916898/05.11.2021și Decizia Consiliului de Administrație al S.C. APA PROD S.A. Deva nr. 

51/18.11.2021. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul comunei Balșa.  

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată, conform procedurii și termenelor prevăzute de Legea nr. 

554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Balşa: Instituţiei 

Prefectului-Judeţul Hunedoara, Primarului comunei Balșa, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA PREST HUNEDOARA” , se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

Balşa la, 27 ianuarie 2022 
 

           Preşedinte de ședinţă                                                                                 Contrasemnează,                                                                                                                                              

                Cristea Ioan                                                                                 Secretar general,                                                                                                  

                                 Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 
 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa extraordinară din data de 27 ianuarie 2022, sistem 

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