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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. 44/2022 
privind aprobarea încetării, prin acordul de voință al părților, a Contractului de concesiune nr. 

3737/11.02.2002, încheiat între comuna Balşa, în calitate de concedent şi ROMTELECOM S.A. 

Direcția de Telecomunicații Deva, în calitate de concesionar 
   

Consiliul Local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, întrunit în ședință ordinară în data de 31 

august 2022. 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa nr. 2055/155/29.08.2022, la proiectul de 

hotărâre nr. 38/29.08.2022, prin care se propune aprobarea încetării, prin acordul de voință al 

părților, a Contractului de concesiune nr. 3737/11.02.2002, încheiat între comuna Balşa, în calitate 

de concedent şi ROMTELECOM S.A. Direcția de Telecomunicații Deva, în calitate de concesionar; 

- Solicitarea din partea ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., înregistrată la 

Primăria comunei Balșa sub nr. 1061/05.08.2022, cu privire la încetarea Contractului de concesiune 

nr. 3737/11.02.2002, cu acordul ambelor părți, începând cu data de 01.09.2022; 

-Procesul verbal de predare-primire încheiat între ORANGE ROMÂNIA 

COMMUNICATIONS S.A. și Comuna Balșa, înregistrat la Primăria comunei Balșa sub nr. 

1121/29.08.2022, cu privire la terenul în suprafață de 50 mp, care a făcut obiectul Contractului de 

concesiune nr. 3737/11.02.2002; 

-Adresa ORANGE ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. nr. TKR/FIN/CEO/ 

196762/18.03.2022 prin care a fost comunicat faptul că Compania Telekom Romania 

Communications se redenumește Orange România Communications, ca urmare a Deciziei AGA 

(Adunarea Generală a Acționarilor) din 10 februarie 2022;  

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Balșa nr. 24/24.10.2001 prin care a fost aprobată 

concesionarea directă a unui teren în suprafață de 50 m.p., proprietatea Comunei Balșa, înscris în 

CF nr. 4 cu nr. top. 133, situat în intravilanul localității Balșa, către ROMTELECOM S.A. Direcția 

de Telecomunicații Deva, pentru montarea unei centrale telefonice automate; 

- Contractul de concesiune nr. 3737/11.02.2002, a terenului în suprafață de 50 m.p., proprietatea 

Comunei Balșa, înscris în C.F. nr. 60067 (CF vechi nr. 4 cu nr. top. 133), situat în intravilanul 

localității Balșa, încheiat între comuna Balşa, în calitate de concedent şi ROMTELECOM S.A. 

Direcția de Telecomunicații Deva, în calitate de concesionar; 

- Raportul Compartimentului agricol, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice din 

aparatul de specialitate al Primarului comunei Balşa, nr. 2055/156/29.08.2022 și Avizul favorabil 

nr. 15/31.08.2022, al comisiei de specialitate nr. 2 pentru: Juridică şi de disciplină, administrarea 

serviciilor publice furnizate, din cadrul Consiliului Local al comunei Balşa; 

Luând în considerare prevederile art. 1166, art. 1321 și art. 553, alin. (1) și (4) din Legea nr. 

287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul dispozițiilor art. 108, art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), art. 139, 

alin. (1) și alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 298, art. 354 și ale art. 362 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă încetarea, începând cu data de 01.09.2022, prin acordul de voință al părților, a 

Contractului de concesiune nr. 3737/11.02.2002, încheiat între comuna Balşa, în calitate de 

concedent şi ROMTELECOM S.A. Direcția de Telecomunicații Deva, actualmente ORANGE 

ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A., în calitate de concesionar. 

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Primarul comunei Balșa, prin 

compartimentele de specialitate. 
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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 hotărârea se comunică: Primarului comunei Balşa, Compartimentului 

administrativ financiar-contabil, Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, ORANGE ROMÂNIA 

COMMUNICATIONS S.A., se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 
 

Balșa la 31 august 2022 

 

Balșa la 31 august 2022                                                                                                                                                                                                                     Contrasemnează, 

Președinte de ședință                                                                               Secretar 

general,                                                                                                                                                           

                Cristea Ioan                                             Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

  

                             
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară din data de 31 august 2022, 

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