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ROMÂNIA                       

JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA BALŞA 

PRIMAR  

BALŞA  337015  nr. 175 
TEL 0254648001; 0254648002; FAX 0254648100  

E-mail primaria.balsa@yahoo.com  

 

DISPOZIŢIA NR. 71/2022 
privind reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, 

constituite la nivelul comunei Balşa 

 

Primarul comunei Balşa, judeţul Hunedoara; 

Având în vedere: 

- Referatul secretarului general al comunei Balșa, nr. 994/22.07.2022, prin care se propune 

reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, constituite la nivelul comunei Balşa, ca urmare a 

modificării prestării activității sanitar-veterinare, pe teritoriul comunei Balșa, de către altă persoană 

autorizată, respectiv dr. Carașcă Marcel-Pavel, reprezentant al SC MARCO MEDVET SRL, fiind 

necesară înlocuirea unui membru din componenţa Unității Locale de Sprijin, pentru desfășurarea 

activității acesteia în bune condiții; 

Văzând prevederile art. 26, alin. (51), lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind 

organizarea activității sanitar-veterinare şi pentru siguranța alimentelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 155, alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c), art. 129, alin. (7), lit. c) și ale art. 

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

completată ulterior;  

 

DISPUNE: 
 

Art.1. Se aprobă reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, constituite la nivelul 

comunei Balșa, după cum urmează: 

1. JUDE TRAIAN FELICIAN - Primarul comunei          – Președinte 

2. ȚĂNDĂU COSMIN-NICOLAE - Viceprimarul comunei         – Membru 

3. TĂTULEA SILVIU-PETRU – Secretar general comună         – Membru  

4. CARAȘCĂ MARCEL-PAVEL - Medic veterinar                                     –Membru(Secretar tehnic) 

5. NEDELCU MARCELA - Medic de familie                – Membru 

6. CRIȘAN LOREDANA-MARIA – Inspector Primăria comunei Balșa – Membru 

7. GUTIU DUMITRU-GAVRIL –Șef Post de Politie Balșa   – Membru 

8. LAZĂR-RABOCA VOICHIȚA-ANIȘOARA - Școala Primară Balșa – Membru 

9. MOGA CRISTINEL-PETRU – Consilier Local comuna Balșa  – Membru 

 Art.2. Principalele atribuții, ale Unității Locale de Sprijin, sunt: 

 (1) - analizează periodic situaţia sanitar-veterinară de pe teritoriul unităţilor administrative-

teritoriale şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia; 

       (2) - răspunde de aplicarea măsurilor stabilite de U.L.D şi U.O.L., pentru deţinătorii de animale, 

în vederea prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile la animale; 

        (3) - răspunde de respectarea prevederilor legislaţiei veterinare referitoare la circulaţia animalelor 
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şi a produselor de origine animală, a măsurilor de carantină pentru animalele nou introduse în unitatea 

administrative-teritorială, sau, în cazul apariţiei unor boli infecţioase, pentru prevenirea şi combaterea 

acestora; 

        (4) - răspunde de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de prevenire şi 

combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om; 

        (5) - în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul administrativ execută următoarele măsuri:  

              a) aplică planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate 

cu prevederile legale sau recomandările primite, aprobate de U.L.D. şi transmise de către U.O.L. şi 

organizează popularizarea lor; 

              b) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor epizootice, stabilind 

responsabilităţi pentru fiecare membru al unităţii, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale; 

              c) analizează în mod operativ evoluţia epizootiei şi eficienţa acţiunilor întreprinse şi face 

propuneri de completarea măsurilor la U.L.D; 

              d) asigură permanent legătura cu U.L.D. şi U.O.L; 

   e) emite actele de autoritate necesare pentru asigurarea măsurilor de prevenirea și limitarea 

răspândirii bolii, monitorizarea şi combaterea ei de către populaţie, proprietari, administratori sau 

utilizatori de terenuri, exploataţii agricole şi zootehnice, fond forestier sau luciu de apă, la nivelul  unității 

administrativ-teritoriale comuna Balșa, din zonele de risc.  

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se desemnează Unitatea Locală de Sprijin a 

comunei Balşa.   

Art.4. Cu data prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția primarului nr. 71/2021 privind 

reactualizarea componenței Unității Locale de Sprijin, constituite la nivelul comunei Balşa. 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Hunedoara, membrilor Unității 

Locale de Sprijin a comunei Balșa, se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

 

Balșa la 22 iulie 2022 

 

 

 

 
 

              Primar,                                                                                   Contrasemnează,  

   Jude Traian Felician                                                                                       Secretar general,  

Jr. Tătulea Silviu-Petru  
 

 

 

 

 


