ROMÂNIA
JUDEłUL NEAMł
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;
e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
HOTĂRÂREA
nr. 25 din 31.03.2009
privind constituirea unităŃii locale de sprijin a comunei Doljeşti
Consiliul local al comunei Doljeşti:
Examinând:
• Expunerea de motive a primarului comunei;
• Raportul secretarului comunei privind necesitatea constituirii unităŃii
locale de sprijin a comunei;
• Avizul comisiei de specialitate a consiliului local – juridice şi de disciplină;
Având în vedere:
- art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală;
privind
organizarea
activităŃii
veterinare,
cu
- O.G.nr.42/29.01.2004
modificările şi completările aduse de: Legea nr. 215/27.05.2004; O.U.G nr. 88/04.11.
2004; Legea nr. 127/17.05.2005; O.U.G nr. 49/28.06.2006; Legea nr. 238/12.07.
2007; Legea nr. 1/08.01. 2008; O.U.G nr. 37/26.03.2008; Legea nr. 180/13.10. 2008;
O.U.G nr. 27/18.03.2009;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind
administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1._ (1) Pentru sprijinirea acŃiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale
animalelor şi a zoonozelor, la nivelul comunei Doljeşti, se constituie Unitatea Locală de
Sprijin, în următoarea componenŃă:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Numele şi prenumele
COJOCARU GHEORGHE
ADOCHIłEI MIHAELA
ŞOICAN IOSIF
PANAITE CONSTANTIN
RUSU IONEL
HÎRłAN DANIELA – PETRUłA
SOFRONEA TEODOR
VASILIU OVIDIU
ADOCHIłEI GHEORGHE
FĂRĂOANU MONICA
PETREA MARIA

FuncŃia la locul de muncă
PRIMARUL COMUNEI
VICEPRIMARUL COMUNEI
SECRETARUL COMUNEI
MEDIC VETERINAR
MEDIC VETERINAR ZONAL
MEDIC DE FAMILIE
INGINER AGRONOM
ŞEFUL POSTULUI DE POLIłIE
SERVICIUL DE URGENłĂ
REFERENT AGRICOL
TEHNICIAN VETERINAR

FcŃ. în comisie
preşdinte
vicepreşedinte
membru
secretar
membru
membru
membru
membru
membru
membru
membru

(2) Unitatea Locală de Sprijin constituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri
va sprijini acŃiunile de luptă întreprinse de Centrul Local de Combatere al Bolilor
organizat la nivelul InstituŃiei Prefectului JudeŃului NeamŃ împotriva bolilor
transmisibile ale animalelor şi ale zoonozelor.

(3) AtribuŃiile unităŃii locale de sprijin:
- analizează periodic situaŃia sanitară veterinară de pe teritoriul unităŃilor
administrativ teritoriale şi stabilesc măsuri pentru îmbunătăŃirea acesteia;
- răspund de aplicarea măsurilor stabilite de Autoritatea sanitară veterinară şi
pentru siguranŃa alimentelor, de către deŃinătorii de animale, pentru prevenirea şi
combaterea bolilor transmisibile la animale;
- răspund de respectarea prevederilor legislaŃiei veterinare referitoare la circulaŃia
animalelor şi a produselor de origine animală, a măsurilor de carantină pentru
animalele nou introduse în unitatea administrativ teritorială sau în cazul apariŃiei unor
boli infecŃioase pentru prevenirea şi combaterea acestora;
- răspund de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de
prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
- în cazul apariŃiei 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 de la
Unitatea locală de decizie şi unitatea operaŃionala locală, organizează popularizarea lor;
b) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind
responsabilităŃi pentru fiecare membru al unităŃii, pe sectoare de activitate şi zone
teritoriale;
c) analizează în mod operativ evoluŃia epizootiei şi eficienŃa acŃiunilor
întreprinse,
aplicând în completare măsurile ce se impun;
d) asigură permanent legătura cu unitatea locala de decizie şi unitatea
operaŃională locală
Art. 2._ (1) Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează
primarul comunei şi medicul veterinar.
(2) În exercitarea atribuŃiilor UnităŃii Locale de Sprijin, primarul comunei
emite dispoziŃii.
Art.3._ Prezenta hotarare se comunică de secretarul comunei:
- Prefectului judetului NeamŃ;
- Persoanelor ce formează Unitatea Locală de Sprijin.
PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,
FARCAŞ MIHAI

Contrasemnează,
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

Red./Proc.: SI/SI
Ex. 6; Ds. C. 4.
Notă: 1. Consilieri prezenŃi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

