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. 48/2021
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală, a comunei Balşa, județul Hunedoara,
pentru perioada 2021-2027
Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară, în data de 18
octombrie 2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/180/24.08.2021, la proiectul de
hotărâre nr. 40/24.08.2021, prin care se propune aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală, a comunei
Balşa, județul Hunedoara, pentru perioada 2021-2027;
- Raportul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice nr.
2055/181/24.08.2021, avizul favorabil nr. 21/12.10.2021 al comisiei nr. 1, pentru: agricultură, activităţi
economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecţie socială, avizul
favorabil nr. 3/12.10.2021, al comisiei de specialitate nr. 2 pentru: Juridică şi de disciplină, administrarea
serviciilor publice furnizate și avizul favorabil nr. 3/12.10.2021 al comisiei nr. 3, pentru: activităţi socialculturale, culte, învăţământ, sănătate şi activităţi sportive, protecţie mediu şi turism din cadrul Consiliului
Local al comunei Balșa;
- Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
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;
In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e), 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 Strategia de Dezvoltare Locală, a comunei Balşa, județul Hunedoara, pentru
perioada 2021-2027, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul comunei Balşa prin intermediul
aparatului de specialitate, în vederea îndeplinirii sarcinilor asumate şi pentru atingerea obiectivelor
proiectului.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-județul Hunedoara, Primarului
comunei Balșa, Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice, se aduce
la cunoștință publică prin afișare.
Balșa la, 18 octombrie 2021
Preşedinte de ședinţă
Stănculesc Nicolae-Ciprian

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru

Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 18 octombrie 2021, sistem de
vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.

Anexă la HCL nr. 48/2021
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COMITETUL LOCAL DE COORDONARE SI
MEMBRII CONSILIULUI LOCAL:

Traian Felician JUDE, primar al Comunei Balșa

Cosmin-Nicolae ŢĂNDĂU, viceprimar al Comunei Balșa

Silviu-Petru TĂTULEA, secretar general al Comunei Balșa

Ioan CRIȘAN, contabil al Primăriei Comunei Balșa;

Membrii Consiliului Local al Comunei Balșa 2020-2024:
CRISTEA IOAN
METEȘAN SIMION
MOGA CRISTINEL-PETRU
MURG ROMAN
PASC GHEORGHE
STĂNCULESC NICOLAE-CIPRIAN
TOMA SIMION
ŢĂNDĂU COSMIN-NICOLAE - viceprimar
ŢĂNDĂU NICOLAE
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Cuvântul Primarului

De la bun început trebuie spus că fără o strategie, nu te poți dezvolta ca oraș, nu poți atrage
investitori și nici fonduri europene. Toți cetățenii comunei și contribuabilii vor să știe ce vrei sa faci
“mâine”, iar Strategia de Dezvoltare Locală este o formă modernă de a explica acest lucru. Procesul
de formare și dezvoltare este unul complex și dificil.
Pornirea o reprezintă strategia, dar continuarea înseamnă: organizare, oameni pregătiți care să
înțeleagă rolul și locul lor în cadrul comunității noastre și nu în ultimul rând determinarea noastră, a
tuturor, pentru o dezvoltare locală durabilă.
Cetățenii comunei Băcești merită să trăiască într-un spațiu care se dezvoltă inteligent și
armonios, fiind cel mai important punct de legătură pe calea ferată cu Europa centrală și de vest al
României.
Implementând împreună Strategia de dezvoltare a comunei Băcești vom da cetățenilor
posibilitatea de a-și aduce contribuția la creșterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine și de a
avea un cuvânt de spus – acționând împreună cu toate sectoarele comunității pentru a crea un viitor
cât mai durabil.
Acest document este un răspuns al comunității și oferă oportunitatea reală de a identifica și de
a adopta practici ale dezvoltării durabile locale. Cred că fiecare generație își are propriile provocări,
iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilități diferite. Responsabilitatea generației
actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generațiilor care ne vor urma
posibilitatea de a se bucura de minimum de cerințe pentru o viață sănătoasă.

Primar,
Traian Felician Jude
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I.PREZENTAREA GENERALA A COMUNEI BALȘA
1. Localizare
Comuna Balșa este situata in nord-estul judetului Hunedoara, la granita cu judetul Alba, in
partea estica a Muntilor Metaliferi pe versantul sudic al acestora.
Comuna Balșa are in componenta 14 sate si anume: Almașu Mic de Munte, Ardeu, Balșa,
Bunești, Galbina, Mada, Oprișești, Poiana, Poienița, Roșia, Stăuini, Techereu, Vălișoara și Voia.
Are ca vecini:
la vest – comunele Bucureăci, Băița, Certeju de Sus;
la sud – orașul Geoagiu;
la est – comuna Almașu Mare, judetul Alba;
la nord - comuna Buceș.
Comuna Balșa se afla pozitionata in apropiere de orașe importante, ceea ce îi creste
potentialul:
Geoagiu – 19 km;
Orastie – 32 km;
Zlatna – 19 km;
Brad – 29 km;
Deva – 62 km.
2. Cadrul natural
Relieful este preponderent muntos, respectiv Muntii Metaliferi, strabatut de vai care colecteaza
paraie, dintre care principalele sunt: paraul Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcului, Valea Rosie,
Gura Vaii, etc.
Relieful, vegetatia si reteaua hidrografica alcatuiesc un cadru natural exceptional prin
frumusete, autenticitate si lipsa elementelor poluante majore.
Marea majoritate a teritoriului comunei se constituie din terenuri cu panta medie sau mare,
numai in proximitatea paraielor si vailor se gasesc mici portiuni plane.
Pe teritoriul comunei predomina padurile, pasunile, fanetele si in mica masura terenuri agricole
– arabile. Elementele specifice si emblematice ale cadrului natural in comuna sunt muntii din calcar
de origine jurasica, cu numeroase formatiuni carstice, pesteri, doline.
2.1. Clima
Din punct de vedere climatic, comuna se inscrie in zona temperat - continentala, temperatura
medie anuala fiind +10 - 11˚C. Se caracterizeaza prin temperaturi blande, iarna nefiind geruri aspre si
vara calduri excesive, insa primavara cade bruma tarzie si toamna brume timpurii. Precipitatiile sunt
abundente in special primavara si toamna avand valori medii anuale cuprinse intre 900 si 1000 mm.
Vanturile sunt slabe in intensitate, viteza medie fiind cuprinsa intre 2 si 4 m/s si putine, avand directia
predominanta dinspre sud – vest.
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2.2. Apa
Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Balșa este formata din urmatoarele paraie: paraul
Geoagiu, Valea Techereu, Valea Porcurii, Valea Rosie, Gura Voii, etc
2.3. Solul
Datorita asezarii sale geografice, 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
2.4. Vegetatia si fauna
Vegetatia care acopera teritoriul comunei este reprezentata de: fag, carpen, salcam, gorun, cer,
molid, ciresul salbatic, dar si exemplare de flora rara si endemisme: laleaua pestrita, jalesul,
centaurea scabiosa, alium flavum, galamintha majoranifolia s.a.
Fauna din zona Balșa este reprezentata de: lupul, cerbul comun, capriorul, rasul, mistretul,
vulpea, iepurele, cocosul de munte, fazanul, pisica salbatica si vipera cu corn.
2.5. Resurse
Resursele pe care se bazeaza potentialul economic al comunei sunt numai resurse proprii
(terenuri arabile, pasuni, fanete, paduri, produse animaliere si vegetale).
Subsolul Muntilor Metaliferi contine resurse minerale, minereuri de metale si pietre pretioase,
in localitatile: Techereu, Valisoara, Bunesti si Poiana.
3. Repere istorice
Unele din satele comunei Balșa sunt atestate documentar incepand cu anul 1407 - Balșa, 1509
- Ardeu si Voia, 1511 - Poiana şi Techereu, 1733 - Almas si Valisoara, 1805 - Poienita si Oprisesti.
5
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II.ANALIZA SITUATIEI CURENTE
Evaluarea si examinarea comunei Balșa se va face pe 6 domenii prioritare care sunt cuprinse
in prioritatile operationale ale Planului National de Dezvoltare 2021-2027 care reprezinta
,,documentul de planificare strategica si programare financiara multianuala, aprobat de Guvern si
elaborat intr-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economica a Romaniei in
conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene” (sursa: sinteza PND 2021-2027).
Pentru o analiza mai detaliata a celor 6 domenii s-a impartit fiecare in categorii, dupa cum
urmeaza:
DOMENII
CATEGORII
1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala Agricultura

2. Infrastructura si Mediu

3. Economic
4. Turism
5. Educatie si cultura
6. Resurse Umane

Productia vegetala
Pomicultura
Zootehnia
Silvicultura
Infrastructura de transport
Infrastructura de utilitati
Sanatate
Mediu
Mediu de afaceri
Turism
Invatamant
Cultura
Populatia
Servicii Sociale

1.Agricultura, silvicultura si dezvoltare rurala
1.1. Agricultura
Comuna Balșa are un profil preponderent agricol, predominand sectorul zootehnic si pomicol.
Aceasta dispune de urmatorul potential agricol:
CATEGORIA
ARABIL
PASUNE
PADURE
FANETE
LIVEZI
ALTE TERENURI
SUPRAFATA TOTALA

SUPRAFATA
HA
499
1717
9598
1468
11
1644
15190
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1.2. Productia vegetala
Principalele culturi din comuna Balșa sunt cele de porumb, cartof si plante de nutret. Fiind o
zona cu fertilitate mai redusa aceste culturi solicita multa munca, si avand in vedere si relieful, nu
este posibila realizarea unei agriculturi moderne.
In anul 2021 au fost cultivate urmatoarele suprafete de teren, cu diferite culturi, de pe care sau obtinut urmatoarele productii:
Nr.
Crt.

Cultura

Suprafata
cultivata (ha)

Suprafete ce ar
putea fi cultivate

Productia medie
obtinuta (tone/ha)

1.
2.
3.
4.
5.

Porumb
Cartofi
Legume
Plante nutret
Grau

170
100
40
160
-

210
150
50
250
75

3
12
8
10
-

1.3. Pomicultura
Comuna Balșa este recunoscuta ca o mare producatoare de mere, prune si nuci. Productiile de
prune si mere in mare parte sunt transformate in tuica.
1.4. Zootehnia
Principala ocupatie a locuitorilor comunei este cresterea animalelor. O contributie importanta la
dezvoltarea zootehniei in comuna Balșa o are suprafata mare de pasune existenta, 1380 ha.
Efectivul de animale pe categorii din comuna Balșa se prezinta astfel:
Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,

CATEGORIA
Pasari
Bovine
Caprine
Ovine
Porcine
Cabaline
Familii de albine
Iepuri

NUMAR
2300
637
201
3941
20
58
800
10

1.5. Silvicultura
Suprafata cu paduri de pe teritoriul comunei Balșa este de 9598 ha, predominand padurile de
foioase. Padurile se afla in administrarea Ocolului Silvic Geoagiu, precum si in proprietatea7
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Primariei comunei Balșa si a persoanelor fizice. Aceste terenuri cu vegetatie forestira sunt foarte
bogate in fructe de padure si anume afine, zmeura, mure si fragi. De asmenea se intalneste o mare
varietate de ciuperci si bureti cum ar fi: galbiori, ciuciuleti, cuci si hribe.
Drumuri forestiere:
D 294 – 5,4 km – Balșa – Rudele;
D 295 - 7 km – Balșa – Rosia;
D 296 - 5 km – Voia – Frumoasa;
D 297 – 4,3 km – Voia – Paua;
D 298 – 5 km – Poienita;
D 299 – 2,6 km – Poiana – Dumadani;
D 300 – 7 km – Techereu.
2. Infrastructura si Mediu
2.1. Infrastructura de transport
Fata de principalele cai de acces, comuna Balșa este asezata pe drumul judetean DJ 705, care
face legatura intre orasul Zlatna si Halta de cale ferata Geoagiu, aflata pe drumul national DN 7,
Sebes – Deva si drumul judetean 741 Almașu Mic de Munte – Curechiu. Distanta de la comuna Balșa
la municipiul Deva este de 62 km, 29 km pana la municipiul Brad. Cel mai apropiat aeroport este cel
din municipiul Sibiu, la distanta de 110 km.
Cai de acces in comuna:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

DC 15 A: DJ 741 – Poienita – 1,700 km modernizat şi 0,800 km pietruit;
DC 15 B – Poienita – Oprisesti – 2,100 km, pământ;
DC 24: DJ 705 – Almasu Mic de Munte – Valisoara – 8,130, pietruit;
DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia – 3,200 km modernizat şi,11.000 km
pamant;
DC 25: DC 24 – Bunesti – 5,260 km, pamant;
DC 25 A: DJ 705 – Galbina – 2,150 km, paman și pietruit;
DC 25 B: DJ 741 – Techereu – 3,500 km, pietruit;
DC 25 C: DJ 741 – Poiana – 1,000 km, modernizat şi 1,500 km pietruit;
DC 28: DJ 705 – Mada – Stauini – 4,500 km pietruit;
DC 28 A – Mada – Balșa – 0,400 modernizat şi 6,700 km, pietruit şi pământ;
DC 28 B: DC 28 – Gura Oandrului – 1,500 km, pamant și pietruit;
DC 29 – Bacâia – Ardeu – 0,200 modernizat şi 3.300 km pamant și pietruit;
DN 7 – 27 km;
Autostrada A1 – 25 km,
Gara – Orastie – 30 km;
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2.2. Infrastructura de utilitati
Aproximativ 60% din locuitorii comunei Balșa beneficiaza de alimentare cu apa prin cadere
din surse proprii, restul de 40% a cetățenilor se aprovizioneaza de la fantani. Este necesara o retea de
alimentare cu apa in localitatile comasate. Comuna nu beneficiaza de un sistem de canalizare. Exista
fose septice la instituțiile publice din comuna Balșa precum și la unele persoane fizice și juridice.
Exista un studiu de prefezabilitate pentru alimentarea cu apa potabila, canalizarea si epurarea apelor
uzate.
Gospodariile din comuna Balșa sunt racordate la sistemul national energetic in proportie de
99%. Exista posibilitati de extindere a retelei electrice monofazice razlet la unele gospodarii, si a
celei trifazice in aproape toata comuna.
In prezent, comuna nu dispune de retea de alimentare cu gaze naturale, conducta, principală,
de gaz aflandu-se la 25 km de comuna, dar aductiunea de gaz metan constituie unul din proiectele
prioritare ale comunei pentru perioada 2021 – 2027, existand la nivelul comunei 565 potentiali
consumatori, 4 institutii publice si 8 agenti comerciali.
Comuna Balșa beneficiaza de servicii de telefonie fixa in proportie de 10%, internet – 85%. In
comuna exista antene de telefonie mobila, care acopera în proportie de 99 % intravilanul localităţilor
aparţinătoare UAT Comuna Balşa.
2.3. Sanatate
Asigurarea serviciilor medicale se face de catre un
Individual, situat in satul Balșa.

dispensar uman, Cabinet Medical

2.4. Mediu
In comuna Balșa nu exista factori industriali care contribuie la poluarea mediului inconjurator
al comunei.
3. Economic
Profilul economic al comunei este predominant agricol, predominand sectorul zootehnic si cel
pomicol.
3.1. Mediu de afaceri
In vederea atragerii cat mai multor investitori in teritoriu este nevoie de adaptarea si de
implicarea autoritatilor locale. In acest sens se ofera diverse facilitati intre care consultanta si
logistica eventualilor investitori, concesionare de cladiri si terenuri, dar si scutiri de taxe si impozite.
Datorita asezarii geografice a comunei Balșa in Muntii Apuseni, investotorii pot beneficia de o
reducere cu 50%, in ceea ce priveste impozitele si taxele locale.
9
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4. Turism
In comuna Balșa exista puncte de atractie, care ar putea aduce venituri substantiale atat locuitorilor
interesati care doresc sa investeasca in acest domeniu cat si administratiei locale care ar benefecia de
pe urma turismului prin contributiile noilor intreprinzatori la bugetul local.
Datorita organizarii regionale, facilitatilor fiscale si avantajelor oferite, la nivelul zonei exista
posibilitati multiple de a se investi in turism.

Principalele obiective turistice:
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

Cheile Madei (Măzii) – In cadrul sectorului sudic al Muntilor Apuseni se configureaza o
unitate montana bogata in resurese auro-argintifere, numita Muntii Metaliferi. Cheile sunt
rezultatul strapungerii versantului vestic al Plesei Mari (712 m) de catre Valea Balsei,
formand astfel pe o lungime de 2,4 km o zona de un pitoresc aparte. Din anul 1979 Cheile
Mada s-au constituit ca rezervatie naturala, de tip mixt, categoria a IV de management, cu o
suprafata de 10 ha, aflata in administratia Primariei comunei Balșa.
Cheile Ardeului se afla pe versantul rasaritean al Plesii Mari, paralele cu Cheile Mazii. Desi
au o mai mica intindere, acestea adapostesc urme arheologice de o insemnatate deosebita:
ceramica preistorica apartinand culturilor Wietenberg, Otomani, Cotofeni, prima varsta a
fierului, precum si o importanta fortificatie dacica si urmele unei fortificatii medievale.
Cheile Glodului – Strâmtura – se afla la extremitatea sudica a abruptului care margineste
Dealul Grohurilor (741 m).
Pestera zidită - se afla pe versantul stang al Cheilor Măzii, la altitudinea de 410 m, la o
inaltime relativa de circa 100 m, fata de firul apei, suspendata la 8 – 10 m de baza unui perete
stancos aproape vertical. Zidul ridicat din piatra se mai pastreaza pe o lungime de circa 12 m.
Pestera „Dosul Dobârlesei” – este situata in masivul calcaros de pe partea stanga a Vaii
Geoagiului, intr-o mica trecatoare spre versantul opus localitatii.
Biserica „Sfintii Arhangheli” din satul Valisoara – monument istoric ;
Biserica „Schimbarea la față” din satul Bunesti a fost ridicata in anul 1872.
Biserica „Sfintii Arhangheli” din Almasu Mic de Munte este o biserica arhaica si unica
printre bisericile de lemn.

5. Educatie si cultura
5.1. Invatamant
Procesul de invatamant in comuna Balșa se desfasoara in cadrul a 2 unitati :
Scoala Primară Balșa, cu clasele 0 – IV;
Gradinita cu program normal Balșa, care face parte din cadrul Scolii Primare Balșa;
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5.2. Cultura
In comuna Balșa exista zece Cămine culturale, situate in satele: Balșa (aflat în construcție,
finalizat în proporție de 98%), Mada, Ardeu, Almasu Mic de Munte, Voia, Valisoara, Galbina,
Techereu, Poiana si Poienita.
Spiritualitatea crestin ortodoxa este reprezentata prin zece Biserici crestine de cult ortodox.
Pe raza comunei Balșa functioneaza un numar de patru targuri anuale cu specific animalier si
anume in data de 25 martie, 24 iunie, 15 august si 26 octombrie.
Traditiile locale, obiceiurile populare, obiceiurile legate de viata religioasa, credintele si
practicile magice, portul popular si arhitectura populara traditionala pot starni interesul multor turisti.
6. Resurse Umane
6.1. Populatia
Nr. Crt.
Structura populatiei dupa varsta
1.
Intre 0 – 19 ani
2.
Intre 19 – 65 ani
3.
Peste 65 ani
TOTAL

Nr.
109
416
281
806

Nr. Crt.
1.
Masculin
2.
Feminin
5.
TOTAL

Structura populatiei dupa sex

Nr.
274
532
806

Structura populatiei dupa religie

Nr.
732
74
35
22
17

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Nr. Crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Ortodocsi
Protestanti, din care:
Penticostali
Baptisti
Adventisti

Structura populatiei
Copii
Populatia Activa
Pensionari
Populatia Inactiva
TOTAL

Nr
96
429
193
88
806
11
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6.3. Servicii Sociale
Asistenta sociala
Serviciul de asistenta sociala nu este organizat in cadrul primariei ca serviciu distinct. Asistența
socială este asigurată de către persoane cu atribuții în acest sens, persoane care se ocupă cu mai multe
atribuții și în alte domenii.
III.OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE DURABILA
Strategia de Dezvoltare Locala a fost realizata pe baza consultarii comunitatii prin aplicarea de
chestionare, din care reiese interesul acestora pentru obiectivele prezentei strategii si pe care le
sprijina.
Opinia locuitorilor a fost cunoscuta utilizand metodele de cercetare formala cu cele doua
ramuri: cantitativa si calitativa.
Astfel in ceea ce priveste:
cercetarea calitativa, operatorii au utilizat interviuri in profunzime,
cercetarea cantitativa a fost realizata prin utilizarea anchetelor.
instrumentul de colectare a datelor din ancheta este chestionarul aplicat cetatenilor
comunei Balșa din judetul Hunedoara,
formele evaluative luate in considerare sunt ratingurile insumate,
esantionarea de tip neprobabilistic – accidental s-a facut in functie de numarul de
locuitori ai comunei, iar la final s-au analizat rezultatele si s-au interpretat. In acelasi
timp se evalueaza si impactul actiunilor intreprinse pentru public.
Obiectivele se vor materializa in proiecte, subprograme sau programe. In elaborarea acestora se
va tine cont de urmatoarele aspecte:
Stimularea crearii de locuri de munca prin dezvoltarea sectorului privat si atragerea de noi
investitii, cercetare/dezvoltare si transfer tehnologic, competitivitatea intreprinderilor si a IMMurilor;
Atragerea de investitii in scopul modernizarii si reabilitarii infrastructurii
Sprijinirea si consolidarea activitatii sectoriale – cu accent pe industrie, constructii, turism,
industrie manufacturiera si servicii asociate si agricultura
Implicarea comunitatii locale in dezvoltarea regiunii
Transformarea mediului natural in unul care sa sustina o economie diversificata si o buna
calitate a vietii, prin programe si actiuni de ecologizare
Promovarea si prezentarea comunei Balșa si a oportunitatilor ei pe piata locala, regionala,
nationala si internationala.
Asigurarea unei administratii publice profesioniste
Prin construirea sistemului de obiective ale strategiei comunei Balșa s-a reusit conturarea
viziunii generale pe 7 ani si a rezultatului dorit al procesului planificarii strategice. Totodată,
directiile strategice definite permit gruparea corespunzatoare a masurilor de dezvoltare identificate,
care, prin implementare, vor duce la realizarea misiunii strategiei de dezvoltare a zonei. Sistemul 12
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de obiective construit permite, totodata, masurarea rezultatelor. S-a avut în vedere faptul ca unul din
scopurile principale ale Conceptului de Dezvoltare Strategica a comunei Balșa este si acela de a
reprezenta un instrument de promovare economica a zonei. Notiunea promovarii economice permite
o serie de definitii. Aceasta implica un spectru larg de masuri, care vizeaza imbunatatirea dezvoltarii
economice a localitatii si implicit, cresterea atractivitatii acesteia.
Implicarea tuturor partenerilor, cum ar fi societatea civila, administratia publica locala sau
grupuri interesate, este directia cea mai stabila pentru implementarea imediata a obiectivelor
Strategiei de Dezvoltare Locala.
In aceste conditii Strategia de Dezvoltare Locala incepe de la urmatoarele idei de baza:
evidentierea domeniilor de baza ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Balșa:
domeniul social, sanatate, domeniul educatiei, domeniul cultural, religie si sport, domeniul
infrastructura, domeniul economic, domeniul privind protectia mediului inconjurator
cresterea veniturilor bugetului local, in termeni reali, al imbunatatirii sistemului de colectare
a impozitelor si taxelor
majorarea sensibila, a intrarilor de capital extern si a altor resurse financiare ca urmare a
climatului de afaceri mai stabil si mai prietenos
cresterea competitivitatii zonei, ca rezultat al imbunatatirii mediului de afaceri, al
imbunatatirii managementului firmelor, institutiilor si modernizarii tehnologice in domenii de
varf ale productiei si serviciilor;
crearea de

locuri de munca, avand ca efect reducerea somajului, pe fondul cresterii

economice in toate domeniile competitive
cresterea veniturilor reale ale populatiei
dezvoltarea institutiilor ca urmare a programelor de cercetare multidisciplinare promovate de
parteneriatul local ceea ce va avea ca efect valorificarea potentialului tineretului in procesele
economice si sociale de dezvoltare a zonei, asigurandu-se astfel resurse umane cu grad de
instruire ridicat
dezvoltarea semnificativa a sectorului intreprinderilor mijlocii si mici, ca urmare a
facilitatilor acordate, a activitatii centrelor de consultanta si formare continua, a transferului
de tehnologii de varf precum si prin sprijinirea participarii acestora la proiecte bazate pe
investitii publice sau realizate cu finantare externa.
Toate acestea demonstreaza faptul ca notiunea strategica trebuie exprimata in termeni si aspecte
care sa garanteze cresterea economica, a bazei de impozitare, crearea de locuri de munca si
imbunatatirea calitatii mediului de viata al comunitatii.
Forma strategica de dezvoltare se transpune astfel printr-o dezvoltare economica datorata
pozitiei geostrategice a comunei, determinata de atragerea de investitori, de activitati economice si
organizatii in zona. In acest scop, trebuie urmate doua directii prioritare: imbunatatirea imaginii, a
13
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calitatii vietii si facilitati de atragere a firmelor private (prin investitii in infrastructura, oferta de
terenuri si cladiri, servicii strategice, facilitati fiscale, etc).
OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locale a comunei Balșa sunt:
Garantarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura;
Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate;
Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea
Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
Optimizarea sistemului de sanatate local;
Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport);
Dezvoltarea turismului si a sectorului conex;
Adaptarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor;
Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de
noi oportunitati investitionale.
OBIECTIVE SPECIFICE
1. Agricultura si dezvoltare rurala
Agricultura
Trecerea la o agricultura cu exploatatii private performante si profitabile;
Sustinerea infiintarii de ferme familiale formate prin cumpararea sau arendarea de
terenuri agricole;
Asigurarea unei baze tehnico-materiale moderne si performante;
Ameliorarea efectivelor de animale si imbunatatirea tehnologiilor de exploatare;
Promovarea produselor agricole naturale in conformitate cu standardele europene;
Dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care prelucreaza materii prime oferite de
agricultura;
Dezvoltarea mediului de afaceri pentru intreprinzatorii din agricultura.

Silvicultura
Dezvoltarea silviculturii în scopul cresterii calitatii vietii, prin gestionarea durabila a
padurilor, in conditiile modificarilor economice, sociale si de mediu;
Reconsiderarea rolului silviculturii.

14
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2. Infrastructura si Mediu
Transport
Modernizarea drumurilor comunale;
Pietruirea drumurilor comunale;
Lucrari de intretinere a drumurilor comunale;
Dezvoltarea infrastructurii de transport in scopul extinderii racordarii comunei la
principalele axe nationale
Utilitati
Cresterea eficientei si a calitatii serviciilor publice de gospodarie comunala;
Realizare retea de alimentare cu apa potabila;
Realizarea retelei de canalizare;
Extinderea rețelelor de acces la internet;
Sanatate
Imbunatatirea functionarii unitatii sanitare;
Dotarea unitatilor medicale cu aparatura si echipamente moderna, in scopul
imbunatatirii si diversificarii serviciilor oferite;
Dotarea cu aparatura necesara a cabinetelor scolare si sporirea numarului acestora, in
functie de nevoile populatiei de varsta scolara;
Supravegherea permanenta a focarelor de risc din mediu si a populatiei supuse la
diferite noxe, cu scopul de a preveni aparitia imbolnavirilor determinate de aceste
cause;
Asigurarea pentru intreaga populatie a comunei a serviciilor publice care influenteaza
igiena personala - accesul la apa potabila de calitate si in cantitate suficienta;
Incurajarea initiativei particulare in sistemul medical;
Unirea eforturilor locale pe aspecte ale planificarii familiale si ale sanatatii copilului;
Implicarea comunitatilor locale in atragerea de surse de finantare pentru completarea
fondurilor alocate.
Mediu
Imbunatatirea factorilor de mediu la nivelul comunei;
Organizarea unor cursuri de educatie civica si ecologica in scoli si comunitate;
Aplicarea de masuri coercitive impotriva celor care depoziteaza deseuri din gospodarie in
locuri nepermise;
Evaluarea posibilitatilor de colectare selectiv a deseurilor
Amplasarea de cosuri pentru pastrarea curateniei;
15
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Atragerea de fonduri pentru protectia mediului;
Introducerea sistemului de colectare selectiva a deseurilor;
Cresterea capacitatii de participare a publicului la luarea deciziilor;
Accesul publicului la informatia de mediu in vederea constientizarii problemelor de mediu
si creari unei atitudini civice;
Atriburea legitimatiilor de ecovoluntari persoanelor cu atitudine ecologica;
3. Economie
Stimularea investitiilor si a know-how prin acordarea de facilitati la nivel local;
Sprijinirea intreprinderilor mici si mijlocii cu activitate in sfera productiei si a prestarilor
de servicii, astfel incat stimularea acestora sa duca la scaderea costurilor de productie si a
serviciilor;
Sustinerea intreprinderilor deja existente care fac fata concurentei specifice economiei de
piata in sistemul international.
Comert si Servicii
Modernizarea comertului stradal si a pietelor agro-alimentare importante;
Ridicarea nivelului calitativ si a calificarii profesionale in domeniul comertului si
serviciilor;
Sprijinirea dezvoltarii serviciilor in domeniul turismului.

Mediu de afaceri
•

Dezvoltarea serviciilor si activitatilor productive din comuna de catre intreprinzatori locali
sau din afara comunei cu interese locale.

4. Turism
•
•

Crearea conditiilor pentru cresterea atractivitatii turistice a zonei;
Incurajarea cetatenilor prin actiuni de informare si formare profesionala in vederea deschiderii
de pensiuni agroturistice si promovarea acestora.

5. Educatie si cultura
Educatie
•
•
•

Reabilitatea si modernizarea scolilor la nivel european;
Asigurarea unui management scolar si cultural profesionist;
Imbunatatirea conditiilor in care se desfasoara activitatea de invatamant prescolar si scolar
prin:
16
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o

•
•

Asigurarea din bugetul local si din alte fonduri locale a sumelor necesare functionarii
unitatilor scolare in conditii adecvate procesului de invatamant;
o Alocarea de bani pentru lucrari de reparatii ale cladirilor, fatadelor, de amenajare a
curtilor scolilor;
Masuri active de eliminare a abandonului scolar si reducerea numarului celor care au
abandonat deja scoala;
Accesul la educatie al copiilor, deoarece mergand la scoala vor avea mai multe sanse in viitor
sa se integreze pe piata muncii si sa traiasca mai bine; reducerea rapida a abandonului scolar
in ciclul primar si gimnazial.

Cultura
•
•
•
•

Finalizarea constuirii Caminului cultural din Balșa (98%);
Reparatia și întretinerea caminelor culturale existente;
Pastrarea si continuarea obiceiurilor stravechi;
Organizarea festivitatilor traditionale.

6. Resurse Umane
Populatia si piata muncii
Asigurarea unei cresteri economice sustinute, cu impact direct asupra cresterii
numarului locurilor de munca, bazata pe dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si
mijlocii;
Combaterea muncii fara forme legale;
Promovarea de masuri destinate prevenirii si combaterii somajului in randul
tinerilor, in vederea cresterii ratei de ocupare a acestora;
In contextul continuarii procesului de privatizare si restructurare economica, se
vor identifica alternative pentru ocuparea persoanelor disponibilizate;
Elaborarea de programe speciale adresate grupurilor de persoane care se confunda
cu dificultati de integrare pe piata muncii: tineri, persoane cu handicap etc.;
Imbunatatirea serviciilor de mediere oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc
de munca;
Imbunatatirea bazelor de date cu privire la oferta de locuri de munca existente pe
piata muncii, prin informatizare.
Servicii Sociale
Acoperirea cu servicii de asistenta sociala a tuturor categoriilor de populatie;
Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale si simplificarea modului de utilizare a acestora;
Reducerea excluziunii sociale prin:
17
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Integrare economica, ceea ce presupune a avea o slujba
Integrare sociala, adica accesul la serviciile sociale furnizate de stat
Integrare interpersonala, care presupune apartenenta la o familie, un grup de prieteni,
de vecini, la retele interpersonale care sa le asigure suport moral celor ce au nevoie de acestea.
Promovarea voluntariatului in domeniul asistentei sociale;
Servicii de protectie si sustinere a tinerelor mame necasatorite, pentru evitarea
abandonului copilului;
Accelerarea rezolvarii problemelor locative pentru familiile tinere si a celor cu venituri
mici.

IV.PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA
1. CONSIDERATII GENERALE
Planul Local de Actiune – ca instrument de planificare si implementare, contine un set de
remarci pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii
obiectivelor generale stabilite intr-o strategie.
Modul de realizare al Planului Local de Actiune trebuie sa corespunda termenului fixat pentru
realizarea Strategiei de Dezvoltare Locala.
Planul Local de Actiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt care
are la baza resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei intr-o zona bine stabilita.
Stabilirea Planului Local de Actiune se va face in intrevale cat mai scurte, asfel incat tintele
fixate sa tina cont de situatia macroeconomica atat la nivel national, regional si local cat si de parerile
populatiei comunei. Planul local de actiune se va revizui la o perioada de 2 ani, dupa recomandarea
specialistilor, chiar daca a fost proiectat pe 7 ani, pentru a preveni erorile care pot aparea in privinta
proiectiilor resurselor unui proiect.
2. PRINCIPII SI CONDITII
Pentru indeplinirea Planului Local de Actiune, Primaria Comunei Balșa, ca autoritate publica
locala, trebuie sa-si intareasca capacitatea institutionala la toate nivelele de decizie si executie. In
acest sens se urmareste atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea
resurselor umane, identificarea celor mai eficiente mecanisme de comunicare, dar si analizarea
cadrului administrativ de alocare a responsabilitatilor.
Solutionarea problemelor curente, cat si a celor de perspectiva depinde in foarte mare masura
de gradul de competenta al conducerii administratiei publice locale.
Consolidarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica
trebuie sa actioneze pentru îmbunătățirea atitudinii functionarului public fata de accesul populatiei la
activitatea administratiei. Astfel autoritatea locala s-a preocupat permanent de asigurarea si
participarea la diverse programe de specializare a functionarilor sai. O alta preocupare a autoritatii
18
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In ceea ce priveste relatia cu cetateanul, Autoritatea Publica Locala a demarat un amplu proces
de consultare a opiniei cetetenilor, cu privire la obiectivele strategice din perioada 2021-2027.

3. OBIECTIVE GENERALE
Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Balșa sunt cele amintite mai
sus in cadrul capitolului V - Obiectivele strategiei locale de dezvoltare durabila :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Garantarea conditilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura;
Impadurirea terenurilor neproductive si a terenurilor degradate;
Optimizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicatii si energie;
Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din
Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
Optimizarea sistemului de sanatate local;
Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la
infrastructura (apa, distributie gaze, cai de transport);
Dezvoltarea turismului si a sectorului conex;
Adaptarea la standardele europene a scolilor si gradinitelor;
Combaterea excluderii si dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin
creerea de noi oportunitati investitionale.

4. CONSOLIDAREA CAPACITATII INSTITUTONALE A PRIMARIEI
Conditiile de baza necesare in scopul dezvoltarii social-economice rapide vizeaza:
Respectarea diversitatii si a problemelor specifice comunei
Asigurarea participarii populatiei la luarea deciziilor
Se observa ca in aceste conditii autoritatea publica locala este o interfata intre cetatean si
nivelul statal. Aceasta mai trebuie sa elaboreze si sa dezvolte un sistem de administrare bazat pe
promovarea autonomiei locale reale si consolidarea cadrului institutional.
Activitatea publica locala va fi orientata spre:
Dezvoltarea durabila a localitatii se va realiza cu ajutorul unirii tuturor locuitorilor pentru
solutionarea problemelor comune;
Dezvoltarea infrastructurii comunitatii (alimentare cu apa, canalizare etc.)
Ajustarea in continuare a cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de acumulare a veniturilor la
buget;
Elaborarea, aprobarea si controlul strict asupra executarii bugetului.

19
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Eficientizarea gestionarii mijloacelor publice, prin:
Organizarea licitatiilor de cumparare pentru achizitionarea de marfuri, lucrari si servicii
pentru necesitatile institutiilor bugetare din banii publici;
Stoparea cresterii volumului de cheltuieli, inclusiv prin reducerea numarului de personal
angajat in institutiile bugetare, acolo unde este cazul;
Sporirea responsabilitatii persoanelor cu functii de raspundere pentru depasirea limitelor
stabilite de cheltuieli si utilizarea neeconomica a alocatiilor bugetare;
Reevaluarea intregului sistem de servicii publice si transmiterea unor activitati catre sfera
privata;
Consolidarea finantelor publice:
Asigurarea cu surse financiare a masurilor pentru satisfacerea necesitatilor social-economice si
culturale ale populatiei, pentru dezvoltarea teritoriului subordonat;
Intreprinderea unor masuri concrete pentru acumularea veniturilor proprii si mentinerea
echilibrului bugetar;
Constituirea de fonduri extrabugetare pentru sustinerea unor programe de interes local;
Sustinerea dezvoltarii antreprenoriatului ca forta motrice a economiei de piata.
Stabilirea si promovarea parteneriatului:
Sprijinirea organizatiilor nonguvernamentale care isi desfasoara activitatea in folosul
cetateanului;
Participarea la proiecte investitionale comune cu sectorul economic in domeniile social, cultural
si de mediu.
Consolidarea managementului administratiei publice locale consta in:
a. Dezvoltarea managementul resurselor umane
Preocuparea autoritatii locale pentru pregatirea continua a functionarilor publici pe domeniile
prioritare dezvoltarii comunei.
b. Dezvoltarea nivelului de pregatire profesionala
Identificarea unui sistem de training adecvat;
Identificarea necesitatilor si oportunitatilor de instruire;
Corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent.
c. Folosirea eficienta a resurselor umane
Identificarea și actualizarea regulamentului de organizare si functionare a personalului si a
regulamentului de ordine interna;
Personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite.
d. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale
Responsabilitate functionarilor publici in conformitate cu prevederile legale;
Constientizarea importantei activitatii fiecarui angajat;
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Transparenta functionarii sistemului institutional pentru fiecare angajat;
Acordarea de stimulente financiare in functie de eficienta si competivitatea activitatilor depuse,
atunci când este posibil și legea o permite.
e. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean
Serviciul public orientat in folosul cetateanului;
Eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici;
Intarirea si extinderea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional;
Comunicare operativa cu cetatenii comunei;
Implementarea unui sistem de management al calitatii.
f. Realizarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice
Administrarea corespunzatoare a banilor publici;
Programarea eficienta a cheltuielilor si veniturilor;
Dezvoltarea comunei prin atragerea de proiecte si programe cu finantare nerambursabila.
g. Dezvoltarea managementul informatiilor
Analizarea nevoilor in domeniul software;
Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie.
5. PROIECTIA FINANCIARA
Bugetul local pentru urmatorii 7 ani nu poate fi exprimat cu exactitate din cauza faptului ca
planificarea strategica, din punct de vedere financiar, este greu de realizat. Aceste presupuneri sunt
imposibile datorita schimbarilor legislatiei.
Repartizarea veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea
alocarii unor sume care sa permita asigurarea unui buget minim de functionare.

6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE
1.AGRICULTURA, SILVICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA:
Obiective

Procurarea unor utilaje
agricole performante

Asigurarea rentabilitatii
in domeniul agricol

Finantare

Buget local
Programe de
finantare
Buget local
Programe de
finantare

Perioada
de timp

6 ani

Institutii/
departamente
responsabile
Comuna Balșa

Parteneriat

Monitorizare

Parteneriat
public-privat

Comuna Balșa

Directia Agricola
6 ani

Comuna Balșa

Parteneriat
public

Directia
Agricola
Comuna
Balșa

Directia Agricola
Directia 21
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Crearea unor asociatii a
crescatorilor de animale
si a micilor producatori in
vederea reprezentarii
intereselor acestora
Atragerea investitorilor in
domeniul prelucrarii
laptelui, a carnii de porc,
a carnii de vita şi cărnii
de oaie
Optimizarea conditiilor
pentru sprijinirea
activitatilor rentabile si
pentru intretinerea
pasunilor comunale

Buget local

4 ani

Programe de
finantare

Comuna Balșa

Parteneriat
public-privat

Agricola
Comuna
Balșa

Directia Agricola

Firme
Private

4 ani

Comuna Balșa

Parteneriat
public-privat

Buget local

3 ani

Comuna Balșa

Parteneriat
public

Programe de
finantare

Directia
Agricola
Comuna Balșa

Comuna
Balșa

Directia Agricola
Directia
Agricola

2. INFRASTRUCTURA SI MEDIU

Obiective

Pietruirea 11,000
km - DC 24A: DJ
761 – Bocsa
Mica – Bocsa
Mare – Voia
DC 24: DJ 705 –
(Almasu Mic de
Munte) – Valisoara
Km 0+250 – Km
7+100

DC 28: DJ 705 –
Mada – Stauini –
L=1 km
Lucrari de
intretinere a
drumurilor
comunale
Modernizarea
drumurilor
comunale

Realizarea retelei
de alimentare cu
apa potabila

Finantare

Buget local

Perioada

Institutii/

de timp

departamente
responsabile
Comuna

5 ani

Programe

Balșa

de finantare fonduri
europene
Buget local

Consiliul
Judetean
Comuna

5 ani

Fonduri europene
Buget local
Programe de
finantare fonduri
europene
Buget local
Programe de
finantare fonduri
europene
Buget local
Programe de
finantare fonduri

Monitorizare

Ministerul
Transporturilor

Comuna
Balșa

Guvernul
Romaniei

Balșa

Fonduri europene
Buget local

Parteneriat

Comuna
Balșa

1 an

Comuna

6 ani

Balșa
Comuna

Consiliul

Balșa
Comuna

Balșa

Local

Balșa

Comuna

Consiliul

Comuna

Balșa

Local

Balșa

Comuna

Consiliul

Comuna

Balșa

Judetean

Balșa

6 ani

4 ani

Guvernul
Romaniei

Comuna
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europene
Realizarea retelei
de canalizare

4 ani

Buget local
Programe de
finantare fonduri
europene

Comuna

Consiliul

Comuna

Balșa

Local

Balșa

3. Economic

Obiective

Stimularea
investitiilor si a
know-how prin
acordarea de
facilitati la nivel
local
Sprijinirea
intreprinderilor
mici si mijlocii cu
activitate in sfera
productiei si a
prestarilor de
servicii
Infiintarea unui
centru de
consiliere pentru
afaceri
Sustinerea
intreprinderilor
deja existente care
fac fata
concurentei
specifice
economiei de piata
in sistemul
international

Finantare

Firme
Private

Perioada

Institutii/

Parteneriat

Monitorizare

de timp

departamente
responsabile
Comuna Balșa

Parteneriat

Comuna
Balșa

5 ani

public-privat

Buget local
si fonduri
atrase

6 ani

Buget local
si fonduri
atrase

3 ani

Buget local
si fonduri
atrase

6 ani

Comuna Balșa

Parteneriat

Comuna
Balșa

public-privat

Comuna Balșa

Parteneriat

Comuna
Balșa

public-privat
Comuna Balșa

Parteneriat

Comuna
Balșa

public-privat

4. Turism
Obiective

Accelerarea

Finantare

Buget local si

Perioada

Institutii/

Parteneriat

Monitorizare

de timp

departamente
responsabile
Comuna Balșa

Parteneriat

Comuna Balșa23
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procesului de
privatizare in
industria turistica
Identificarea unor
investitori strategici
interni sau externi,
cu potential
financiar si pozitie
pe piata
Aplicarea unor
masuri eficiente de
inlaturare a surselor
de poluare si
conservare a
mediului ambiant

fonduri atrase

public-privat

Buget local si
fonduri atrase

1 an

Comuna Balșa

Parteneriat
public-privat

Comuna Balșa

Buget local si
fonduri atrase

5 ani

Comuna Balșa

Parteneriat
public-privat

Comuna Balșa

Parteneriat

Monitorizare

Consiliu
Local

Comuna Balșa

Consiliul
Local

Comuna Balșa

5. Educatie si cultura
Obiective

Reabilitare si
modernizare şcoala in
satul Balșa
Întreţienerea sediilor
şcolilor nefuncţionale
din comuna Balşa

Finantare

Perioada

Institutii/

de timp
Buget local

2 ani

departamente
responsabile
Comuna Balșa

Programe de
finantare
europene
Buget local

6 ani

Comuna Balșa

Programe de
finantare
europene

6. Sanatate si protectie sociala

Obiective

Imbunatatirea functionarii
unitatilor medicale
existente

Finantare

Buget local
Programe de
finantare
guvernamentale si
din fonduri
europene

Perioada

Institutii/

de timp

departamente
responsabile
Comuna
Balșa

5 ani

Parteneriat

Monitorizare

Directia
Sanatate
Publica

Primaria
Balșa

24

„

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BALȘA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Supravegherea focarelor
de risc din mediu si a
populatiei supuse la
diferite noxe, cu scopul de
a preveni aparitia
imbolnavirilor
determinate de aceste
cauze si pentru a realiza o
statistica la nivel local
Incurajarea initiativei
particulare in sistemul
medical
Dotarea unitatilor
medicale cu aparatura si
echipamente moderna, in
scopul imbunatatirii si
diversificarii serviciilor
oferite

Buget local

6 ani

Comuna
Balșa

Parteneriat
publicprivat

Primaria
Canafindesti
Directia
Judeteana de
Sanatate
Publica

Buget local

2 ani

Comuna
Balșa

Altele

Comuna
Balșa

Buget local

3 ani

Comuna
Balșa

Altele

Comuna
Balșa

Programe de
finantare
guvernamentale si
din fonduri
europene

V. PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 2021-2027
1. Titlul proiectului:
,,MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE, COMUNA BALȘA, JUDETUL
HUNEDOARA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Modernizarea drumurilor locale va avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice viitoare a
comunei prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale, imbunatatirea legaturilor rutiere cu
comunele invecinate si cu satele componente.
Va deveni o zona de interes atat pentru investitori cat si pentru turistii care tranziteaza comuna.
Obiectiv:
Modernizarea drumurilor comunale din comuna Balșa, judetul Hunedoara
Impactul social si asupra calitatii mediului:
Masura va consta in actiuni de reabilitare si modernizare la standarde europene, ceea ce ajuta la
sporirea nivelului de trai pentru ca se ofera posibilitatea de a se tranzita mai usor zona si astfel creste
gradul economiei locale.
Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei
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Beneficiari ai proiectului:
Beneficiarii proiectului sunt reprezentati de locuitorii comunei Balșa, potentialii investitori si
persoanele participante la traficul rutier.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiu documentatiei:
- pentru unele drumuri comunale, studiu de fezabilitate realizat
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.

2. Titlul proiectului
,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SCOLII SI GRADINITEI - SAT BAlŞA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata si crearea
de conditii moderne.
Proiectul sprijina imbunatatirea calitatii educatiei prin formarea profesionala si oferirea de
oportunitati de dezvoltare in cariera a elevilor si au drept scop cresterea calitatii in educatie prin
pregatirea continua a elevilor.
Obiectiv:
Prin modernizarea scolii se urmareste sprijinirea calitatii procesului de invatamant si deservirea
elevilor si cadrului profesoral din comuna Balșa.
Reabilitarea si modernizarea gradinitei trebuie sa se faca in conformitate cu normele Uniunii
Europene. Aceste norme prevad ca prescolarii sa invete, sa manance si sa doarma in spatii diferite.
26

„

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BALȘA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
-proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a scolarilor comunei
- prevenirea abandonului scolar
Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor
Beneficiari ai proiectului:
- prescolarii Comunei Balşa
- elevii Comunei Balşa
- profesorii din Comuna Balşa
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
-proiectul se va realiza in functie de posibilitatile de finantare.
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

3. Titlul proiectului:
,, Pietruirea - 11,000 km - DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia ”

Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Investitia se face pentru imbunatatirea drumului de acces in spatiul rural care duce la
dezvoltarea economica si sociala a zonei, avand ca rezultat final imbunatatirea calitatii vietii, in
scopul atingerii cerintelor de dezvoltare europena in spatiul rural.
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Obiectiv:
- pietruirea drumului comunal 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia Km 4+300-Km
15+300
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
- contract consultanta
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- stabilizarea terenurilor afectate de alunecari
Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Justificare si descriere proiect:
Proiectul se incadreaza in Planul Operational Regional 2021-2027 si este cuprins ca obiectiv in
Strategia de Dezvoltare Locala. De asemenea, in cadrul consultarii opiniei publice realizate in
procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locala, majoritatea populatiei intervievate a raspuns ca
este importanta pietruirea drumului comunal DC 24A: DJ 761 – Bocsa Mica – Bocsa Mare – Voia
dearece face legatura cu comuna Certejul de Sus.
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
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4. Titlul proiectului:
,,CONSTRUIRE CASĂ MORTUARĂ ÎN LOCALITATEA BALŞA, COMUNA BALŞA “
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
-Crearea unor conditii optime pentru desfasurarea activitatilor religioase de înmormântare
Obiectiv:
-Crearea unor noi directii in ceea ce priveste activitatea religioasă de înmormântare
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- cresterea economica a comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic;
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene.
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa, sat Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate în curs de execuţie,
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in functie de posibilitatile de finantare.
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5. Titlul proiectului
,, REABILITARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA BALȘA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Investitia se face pentru imbunatatirea drumului de acces in spatiul rural care duce la dezvoltarea
economica si sociala a zonei, avand ca rezultat final imbunatatirea calitatii vietii, in scopul atingerii
cerintelor de dezvoltare europena in spatiul rural.
Obiectiv:
Reabilitarea drumurilor de interes local din comuna Balşa, judeţul Hunedoara
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
Cresterea din punct de vedere al turismului si nu numai a zonei pe care o deservaste.
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- studiu de fezabilitate în curs de realizare
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.
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6. Titlul proiectului:
,,MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA BALȘA, JUDETUL
HUNEDOARA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri locale;
Accesul populatiei la locuri de munca, servicii medicale, educatie, cultura, recreare;
Fluidizarea transportului de marfuri cu impact direct asupra dezvoltarii economice teritoriale
echilibrate.
Obiectiv:
Modernizare tuturor drumurilor de interes local din comuna Balșa
Impactul social si asupra calitatii mediului:
Masura va consta in actiuni de reabilitare si modernizare la standarde europene, ceea ce ajuta la
sporirea nivelului de trai pentru ca se ofera posibilitatea de a se tranzita mai usor zona si astfel creste
gradul economiei locale.
Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei
Beneficiari ai proiectului:
Beneficiarii proiectului sunt reprezentati de locuitorii comunei Balșa, potentialii investitori si
persoanele participante la traficul rutier.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiu documentatiei:
- studiu de fezabilitate realizat
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Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.

7. Titlul proiectului
,,REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA VECHE DIN SATUL BALȘA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Formarea de conditii favorabile pentru elevii comunei Balșa
Obiectiv:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin sprijinirea noii generatii de a invata si crearea
de conditii moderne .
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
- prevenirea abandonului scolar
Influenta asupra economiei locale:
- cresterea competentelor profesionale in randul tinerilor
Beneficiari ai proiectului:
- elevii si profesorii din satul Balșa
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa, Sat Balșa
Stadiu documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
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- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.

8. Titlul proiectului:
,,LUCRARI DE INTRETINERE A DRUMURILOR COMUNALE”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Lucrarile de intretinere a drumurilor comunale au ca scop compensarea partiala a uzurii si
mentinerea structurii rutiere in conditiile tehnice necesare desfasurarii unei circulatii neintrerupte in
siguranta si confort, precum si pentru mentinerea acesteia in stare permanenta de curatenie, ordine si
aspect estetic, la cerintele categoriei functionale a drumului.
Obiectiv:
Lucrari de intretinere la drumurile comunale din comuna Balșa
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa,
- potentialii investitori
- persoanele participante la traficul rutier.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiu documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
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9. Titlul proiectului:
,,LUCRARI DE INTRETINERE A DRUMURILOR DE INTERES LOCAL”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Lucrarile de intretinere a drumurilor de inters local au ca scop compensarea partiala a uzurii si
mentinerea structurii rutiere in conditiile tehnice necesare desfasurarii unei circulatii neintrerupte in
siguranta si confort, precum si pentru mentinerea acesteia in stare permanenta de curatenie, ordine si
aspect estetic, la cerintele categoriei functionale a drumului.
Obiectiv:
Lucrari de intretinere la drumurile de interes local din comuna Balșa
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa,
- potentialii investitori
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa

Stadiu documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.
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10. Titlul proiectului:
,,REALIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.
Obiectiv:
Realizarea retelei de apa in sistem centralizat in localitatile Balșa, Voia, Ardeu si Almasu Mic de
Munte urmareste sa atinga urmatoarele obiective:
Acoperirea necesarului de apa pentru locuitorii comunei;
Utilizarea eficienta a resurselor de apa;
Asigurarea serviciilor de apa la tarife accesibile;
Asigurarea calitatii corespunzatoare a apei potabile in toata comuna.
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a populatiei comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- cresterea investitiilor
- reducerea poluarii
- reducerea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
- potentialii investitori
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
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- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

11. Titlul proiectului:
,,REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
- accesul populatiei la infrastuctura edilitara;
- scaderea factorilor de risc pentru sanatatea populatiei;
- scaderea factorului de poluare;
- reducerea efectelor unor riscuri naturale, cum ar fi inundatiile;
Obiective:
Realizarea sistemului de canalizare in localitatile Balșa, Voia, Ardeu si Almasu Mic de Munte, va
avea efecte benefice asupra dezvoltarii economice a zonei prin crearea de noi locuri de munca, care
vor stabiliza forta de munca in zona si vor creste calificarea acesteia. Vor fi revigorate domenii ca
proiectarea si constructiile.
Zona va deveni mai atractiva pentru investitori, iar activitatea acestora va genera venituri
suplimentare la bugetul local. Proiectul va avea un impact social si economic direct asupra
comunitatii, prin existenta unor resurse financiare pentru finantarea si dezvoltarea unor activitati in
domeniul sanatatii, invatamantului, culturii.
Personalul solicitantului se va califica si experimenta in derularea unor proiecte cu finantare externa
si vor fi capabili de atragerea si derularea ulterioara a altor proiecte similare.
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei
- turistii care vor vizita comuna
- potentialii investitori
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Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

12. Titlul proiectului:
,,MODERNIZARE DRUMURI DE EPLOATATII AGRICOLE SI FORESTIERE ,
COMUNA BALȘA, JUDETUL HUNEDOARA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Reabilitarea si consolidarea retelei de drumuri de exploatatie;
Accesul populatiei la locuri terenurile agricole si forestiere pe care le detin;
Obiectiv:
Modernizare tuturor drumurilor de exploatatie agricola cat si celor de explatatie forestiera din
comuna Balșa
Impactul social si asupra calitatii mediului:
Masura va consta in actiuni de modernizare la standarde europene, ceea ce ajuta la sporirea nivelului
de trai pentru ca se ofera posibilitatea de a se tranzita mai usor zona si astfel creste gradul economiei
locale.
Influenta asupra economiei locale:
- investitii noi in dezvoltarea comunei
Beneficiari ai proiectului:
Beneficiarii proiectului sunt reprezentati de locuitorii comunei Balșa, potentialii investitori si
persoanele participante la traficul rutier.
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
- proiect tehnic
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Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiu documentatiei:
-idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.

13. Titlul proiectului:

,,REABILITARE SEDIU PRIMARIA COMUNEI BALȘA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Formarea de conditii favorabile pentru desfasurarea actictatii primariei comunei Balșa in raport cu
cetatenii.
Obiectiv:
Regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, si crearea de conditii moderne .
Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate
- proiect tehnic
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de viata
- imbunatatirea conditiilor de lucru
Influenta asupra economiei locale:
- cresterea perfoemantelor profesionale a angajatilor primariei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
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Resurse financiare:
- buget local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa, Sat Balșa
Stadiu documentatiei:
-idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape, in functie de posibilitatile de finantare.

14. Titlul proiectului:
,, LUCRARI AGRICOLE DE IMBUNATATIRE A PAJISTILOR”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.
Obiectiv:
- crearea unor condiţii mai bune pentru creşterea plantelor în covorul vegetal al pajiştii
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de crestere a animalelor
Influenta asupra economiei locale:
- atragerea de investitori
- incurajarea cresterii animalelor
- cresterea calitatii hranei pentru animale
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
- potentialii investitori
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Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

15. Titlul proiectului:
,, LUCRARI DE MODERNIZARE A PARCURILOR”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.
Obiectiv:
- crearea unor condiţii mai bune pentru relaxare si joaca
- sistematizarea de alei si spatii de recreere
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- imbunatatirea conditiilor de relaxare pentru locuitorii comunei
Influenta asupra economiei locale:
- incurajarea plimbarilor in parc
- infrumusetarea comunei
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
- potentialii investitori
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Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

16. Titlul proiectului:
,, LUCRARI DE REGULARIZARE A CURSURILOR DE APĂ DIN COMUNA BALŞA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.
Obiectiv:
- asigurarea unui standard minim de protecţie impotriva inundaţiilor a localităţilor comunei Balşa
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- o mai bună apărare împotriva inundaţiilor asupra gospodăriilor locuitorilor comunei
Influenta asupra economiei locale:
-Cresterea capacitatii de transport a albiei cursurilor de apă regularizate
-Construirea de ziduri de aparare de –alungul cursurilor de apă regularizate
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
- potentialii investitori
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Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

17. Titlul proiectului:
,, SEVICII DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI AUDIO A LOCALITĂȚILOR DIN COMUNA
BALŞA”
Managerul de proiect:
Consiliul Local al comunei Balșa
Scopul:
Dezvoltarea infrastructurii de baza.
Obiectiv:
- asigurarea unui standard minim de protecţie a localităţilor comunei Balşa
Impactul social si asupra calitatii mediului:
- o mai bună apărare asupra gospodăriilor locuitorilor comunei
Influenta asupra economiei locale:
-Cresterea siguranței cetățenilor comunei Balșa;
-Creșterea încrederii investitorilor și a turiștilor în potențialul comunei Balșa;
Beneficiari ai proiectului:
- locuitorii comunei Balșa
- potentialii investitori și turiști;
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Descrierea asistentei tehnice de specialitate din surse externe:
- studiu de fezabilitate,
Resurse financiare:
- bugetul local
- fonduri europene
Localizarea investitiei:
Judetul Hunedoara, Comuna Balșa
Stadiul actual al documentatiei:
- idee de proiect
Termen de realizare:
- proiectul se va realiza in mai multe etape in functie de posibilitatile de finantare.

Întocmit,
Ing. Căvăcian Mihai-Alin

Preşedinte de ședinţă
Stănculesc Nicolae-Ciprian

Contrasemnează,
Secretar general,
Jr. Tătulea Silviu-Petru
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