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ROMÂNIA                       

JUDEȚUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALȘA  

BALȘA  337015  nr. 175 

TEL / FAX 0254648001 ; 0254648002  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

HOTĂRÂREA NR. 8/2020   
privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 

2020, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

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

data de 06 martie 2020; 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa nr. 2055/232/31.12.2019, la proiectul de 

hotărâre, nr. 47/31.12.2019, prin care se propune aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes 

local, care se vor realiza în cursul anului 2020, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul 

minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Raportul viceprimarului comunei Balşa, nr. 2055/233/31.12.2019;   

- Avizul favorabil, nr. 2055/64/28.02.2020, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, 

activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială, din 

cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

 În temeiul prevederilor art. 6, alin. (7) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ţinând seama de prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, a fost efectuată publicitatea Proiectului de hotărâre la data de 

31.12.2019, persoanele fizice și juridice interesate au putut transmite în scris propuneri, sugestii și 

opinii, până la data de 20.01.2020. Nu au fost depuse propuneri, sugestii și opinii până la data de 

20.01.2020; 

În baza dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. ,,d”, alin. (7), lit. ,,b”, 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 completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul 

anului 2020, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Balșa, conform anexei la 

prezenta hotărâre.   

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează viceprimarul comunei 

Balşa. 

 Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în scris: Primarului comunei Balsa, Viceprimarului 

comunei Balsa, Instituţiei Prefectului-Judeţul Hunedoara, Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 

Socială Hunedoara, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare.  

Balşa la 06 martie 2020 

 

           Preşedinte de ședinţă                                                                              Contrasemnează,                                                                                                                                              

           Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                    Secretar general,                                                                                                  

                                  Jr. Tătulea Silviu-Petru 
 

 

 
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balşa în şedinţa ordinară din data de 06 martie 2020, sistem de 

vot liber, cu un număr de ...…..voturi ,,pentru”,.…..,,abţineri” şi........voturi ,,împotrivă”.  
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Anexă la H.C.L. Balşa nr. 8/2020 

 

 

Plan de acţiuni sau lucrări de interes local, care se vor realiza în cursul anului 2020, de 

către beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

 
1. Perioada ianuarie – martie 2020 

-  lucrări de curăţat zăpada de pe trotuare, podeţe,  poduri si staţii de autobus; 

-  eliberat carosabilul şoselelor si a podurilor de materiale antiderapante (nisip si zgura); 

-  adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor si a râurilor; 

-  lucrări de refacere şi întreţinere a infrastructurii; 

-  lucrări de întreţinere, instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine culturale); 

- pregătire material lemnos de foc pentru instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine 

culturale). 

 

2. Perioada aprilie – iunie 2020  

- curăţat vegetaţia de pe ambele părţi ale drumurilor; 

- cosit iarba, transportat resturi vegetale si deşeuri de pe marginea drumurilor; 

- curăţarea albiei râurilor din comuna Balsa, de resturile poluante; 

- întreţinere drumuri comunale, curăţat şanţuri ale drumurilor; 

- adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor; 

- lucrări de întreţinere, instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine culturale);  

- pregătire material lemnos de foc pentru instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine 

culturale). 

 

3. Perioada iulie – octombrie 2020 

- curăţat vegetaţia de pe ambele părţi ale drumurilor; 

- cosit iarba, transportat resturi vegetale si deşeuri de pe marginea drumurilor; 

- curăţarea albiei râurilor din comuna Balsa, de resturile poluante; 

- întreţinere drumuri comunale, curăţat şanţuri ale drumurilor; 

- lucrări de întreținere, instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine culturale); 

- adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor  si din spaţiul destinat târgului de animale; 

- pregătire material lemnos de foc pentru instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine 

culturale). 

 

 4. Perioada noiembrie – decembrie 2020 

- adunat  frunzele căzute pe trotuare, parcuri si alei; 

-  eliberat carosabilul şoselelor si a podurilor de materiale antiderapante (nisip si zgura); 

-  adunat hârtii si pet-uri, de pe marginea drumurilor si a râurilor; 

-  lucrări de refacere şi întreţinere a infrastructurii; 

-  lucrări de curăţat zăpada de pe trotuare, podeţe,  poduri si staţii de autobus; 

- pregătire material lemnos de foc pentru instituţii din raza comunei Balşa (Primărie, şcoli, cămine 

culturale). 

Întocmit, 

Viceprimar, Jude Traian Felician 

 

 

Preşedinte de şedinţă                                                                               Contrasemnează,    

Țăndău Cosmin-Nicolae                                                                    Secretar general,                                                                                                  

                             Jr. Tătulea Silviu-Petru 


