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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. 34/2022   

privind aprobarea concesionării directe a spațiului cu destinația de cabinet medical 

veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara,  

înscris în CF 61397-C2 Balșa 
 

Consiliul Local al comunei Balșa, județul Hunedoara, convocat în ședință ordinară, în 

data de 28 iunie 2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balșa, nr. 2055/111/16.06.2022, la 

proiectul de hotărâre nr. 29/16.06.2022, prin care se propune aprobarea concesionării directe a 

spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, nr. 175, comuna 

Balșa, județul Hunedoara, înscris în CF 61397-C2 Balșa, aflat în proprietatea privată a comunei 

Balșa; 

- Cererea nr. 863/15.06.2022 formulată de medicul veterinar dr. Carașcă Marcel-Pavel, 

reprezentant al SC MARCO MEDVET SRL, cu sediul social în municipiul Orăștie, prin care 

solicită concesionarea, spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat Balșa, 

nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, în vederea desfășurării activității veterinare, înscris 

în CF 61397-C2, cu suprafață utilă de 24,00 mp; 

 - Raportul secretarului general al comunei Balșa, nr. 2055/112/16.06.2022;   

- Avizul favorabil nr. 34/22.06.2022 al comisiei nr. 1, pentru: agricultură, activităţi 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială 

din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

Ținând cont de faptul că activitatea sanitar-veterinară prestată de dr. Carașcă Marcel-

Pavel, reprezentant al SC MARCO MEDVET SRL, este singura modalitate de acordare a 

serviciilor sanitar-veterinare, cetățenilor din comuna Balșa, conform Contractului de concesiune 

a serviciilor, nr. 7952/27.05.2022, încheiat cu Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța 

Alimentelor Hunedoara, pentru Circumscripția Sanitară Veterinară Balșa, cu o durată de 

implementare a contractului de 48 luni, această activitate fiind de interes public pentru locuitorii 

comunei Balșa; 

  In temeiul prevederilor: 

- art. 27 din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată; 
În baza dispozițiilor art. 108, lit. b), art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și lit. d), alin. 6, lit. 

b) și alin. (7), lit. c), art. 139, alin. (1), alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 362, 

alin. (1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă concesionarea directă către SC MARCO MEDVET SRL, cu sediul 

social în municipiul Orăștie, a spațiului cu destinația de cabinet medical veterinar, situat în sat 
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Balșa, nr. 175, comuna Balșa, județul Hunedoara, în vederea desfășurării activității sanitar-

veterinare de către dr. Carașcă Marcel-Pavel, înscris în CF 61397-C2, cu suprafață utilă de 

24,00 mp.  

Art.2. (1) Se aprobă durata concesiunii pe perioada valabilității contractului încheiat cu 

Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Hunedoara, respectiv de 47 luni, 

începând cu data de 28.06.2022. 

(2) Valoarea redevenței va fi de 1 euro/mp/an.  

(3) Redevența obținută prin concesionare se face venit la bugetul local al comunei Balșa. 

Art.3. (1) Contractul de concesiune se va încheia, conform modelului de contract 

prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se împuternicește Primarul comunei Balșa pentru semnarea contractului de 

concesiune.  

Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 

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

Art.5. Prezenta hotărârea se comunică: domnului Carașcă Marcel-Pavel, reprezentant al 

SC MARCO MEDVET SRL, Primarului comunei Balșa, Compartimentului administrativ 

financiar-contabil, Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții 

publice, Instituției Prefectului - Județul Hunedoara, se aduce la cunoștință publică, prin afișare. 

 

Balșa la,  28 iunie 2022 

 

                  Contrasemnează,                                                                                                                                              

Președinte de ședință                                                         Secretar general,                                                                                                                                                           

     Toma Simion                                   Jr. Tătulea Silviu-Petru             
                                      

 

 

 

 

 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară din data de 28 iunie 2022, sistem de 

vot liber, cu un număr de ...….voturi ,,pentru”,….. ,,abțineri” și .......voturi ,,împotrivă”. 

 


