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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. 34/2021   
privind actualizarea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de violență 

domestică din comuna Balșa 

 

Consiliul local al comunei Balşa, judeţul Hunedoara, convocat în şedinţă ordinară 

publică, în data de 30 iulie 2021; 

Având în vedere: 

- Adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, nr. 

35858/27.07.2021 cu privire la actualizarea componenței echipei mobile de intervenție; 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Balşa, nr. 2055/157/27.07.2021, la 

proiectul de hotărâre nr. 34/27.07.2021, prin care se propune actualizarea componenței echipei 

mobile de intervenție în cazurile de violență domestică din comuna Balșa, ca urmare a 

modificărilor rezultate la alegerile locale din 27.09.2020 și a decesul unui membru din 

componența echipei mobile; 

- Raportul secretarului general al comunei Balșa nr. 2055/158/27.07.2021, precum și 

Avizul favorabil nr. 4/30.07.2021, al comisiei de specialitate nr. 1: agricultură, activități 

economico – financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, familie şi protecție 

socială, din cadrul Consiliului Local al comunei Balșa; 

Ținând cont de prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 din anexa la Ordinul 

Ministerului Muncii și Justiţiei Sociale nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru 

intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică și ale Legii asistenței sociale nr. 

292/2011, cu modificările si completările ulterioare; 

In temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. b) și p), 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 actualizarea componenței echipei mobile de intervenție în cazurile de 

violență domestică din comuna Balșa, componența comisiei fiind următoarea: 

1. Țăndău Cosmin-Nicolae – viceprimar comuna Balșa – coordonator, 

2. Toma Mariana-Elena – referent Primăria comunei Balșa – membru, 

3. Ștef Florin-Ioan – șef SVSU(conducător auto) Primăria comunei Balșa – membru. 

Art.2. Atribuțiile persoanelor, nominalizate la art. 1, se regăsesc în cuprinsul Legii nr. 

217/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului 

Muncii și Justiţiei Sociale nr. 2525/2018, cu modificările și completările ulterioare.  
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          Art.3. (1) Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, 

cu sprijinul organelor de poliție care funcționează pe raza comunei Balșa, în care s-a semnalat 

situația de violență domestică. 

         (2) Pentru intervențiile de urgență, echipa mobilă va fi transportată cu unul din mijloacele 

de transport aflate în dotarea Primăriei comunei Balșa. 

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 hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-județul Hunedoara, 

Primarului și Secretarului general al comunei Balșa, Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Hunedoara, se aduce la cunoștință publică prin afișare. 

 

Balșa la,  30 iulie 2021 

 

                    Contrasemnează,                                                                                                                                              

Președinte de ședință                                                                         Secretar general,                                                                                                                                                           

    Țăndău Nicolae                                                                   Jr. Tătulea Silviu-Petru 

 

 

 

 

 

                                  
Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Balșa în ședința ordinară din data de 30 iulie 2021, sistem de 

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


