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HOTARARE

Nr.15 din 30 ianuarie 2014
privind constituirea Unităţii Locale de Sprijin la nivelul comunei George Enescu, pentru
sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor
Consiliul local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani,
întrunit în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2014 la convocarea primarului, conform prevederilor
art.39, alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi ale art.80 din Legea
nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
văzând Raportul de specialitate nr. 1859 din 02.12.2013 al Compartimentului de administraţie
publică locală,

analizând Expunerea de motive prezentată de primarul comunei prin care arată necesitatea
constituirii unităţii locale de spijin la nivelul comunei George Enescu, pentru sprijinirea
acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor , conform
prevederilor art.6, alin.(3) din Legea nr.24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
având avizul favorabil al
Comisiei
pentru programe
de
dezvoltare
economico-sociale,
buget-finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,
protecţia mediului, servicii şi comerţ,
Comisiei pentru învăţământ,sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi
agrement,
Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniţtei publice,
a drepturilor cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism,

în baza prevederilor art.26, alin.5ˆ1, lit.”c” din Ordonanţa Guvernului Romaniei nr.42/2004,
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, modificată şi
completată ulterior, art.36, alin.(2), lit.”d”, alin.(6),lit.”a”,pct.3 şi pct.8 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Local al comunei George Enescu, judeţul Botoşani
adoptă următoarea

HOTARARE:
Art.1 Se constituie Unitatea Locală de Sprijin, la nivelul comunei George Enescu, pentru
sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, în
următoarea componenţă:
1)Toma-Grădinaru Angela, primar
-preşedinte
2)Bararu Gică,viceprimar
-membru
3)Zvorăşteanu Mariana, secretar
-membru
4)Murariu Bogdan-Tony,şef post politie -membru

5)Dumbravă Ciprian,director şcoală
-membru
6)Diaconu Maria, medic uman
-membru
7)Toma-Grădinaru Ioan,medin veterinar -membru
8)Olariu Dumitru, consilier local
-membru
9)Butnaru Mircea,consilier local
-membru
10)Sandu Constantin, sef SVSU
-membru
11)Nahoi Ioana-Anca,referent
-membru
Art.2 - Unitatea constituită la art.1 din prezenta hotărâre îşi va desfăşura activitatea în condiţiile
legii, la sediul Primăriei comunei George Enescu.
Art.3 - Atribuţiile Unităţii locale de sprijin vor fi următoarele:
a)analiză periodică a situaţiei sanitar-veterinare, pe raza comunei George Enescu şi stabilirea
unor măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
b)propune aprobarea fondurilor necesare pentru finanţarea unor acţiuni sanitar-veterinare, în
condiţiile legii, dacă acestea pot fi suportate din bugetul local;
c)propune şi ia măsuri pentru întreţinerea şi folosirea, conform Normelor sanitar-veterinare a
păşunilor, adăpătorilor, drumurilor de trecere a turmelor de animale;
d)ia măsuri pentru strîngerea şi distrugerea cadavrelor de animale, care nu pot fi ridicate de
alte unităţi abilitate;
e)în cazul apariţiei unor boli epizootice pe teritoriul comunei, are următoarele sarcini:
-stabileşte măsurile pentru prevenirea şi combaterea epizootiilor, în conformitate cu prevederile
legale şi organizează popularizarea lor;
-asigură baza tehnică şi materială precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului
de măsuri;
-urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind responsabilităţile pentru
fiecare membru, pe sectoare de activitate şi zone teritoriale:
- stabileşte măsuri concrete pentru combaterea transmisibilităţii bolilor de la animale la om;
f).-în cazul apariţiei unor cazuri de boală, Unitatea locală de sprijin are următoarele obligaţii:
- să anunţe fără întârziere medicul veterinar oficial iar până la sosirea acestuia să ia următoarele
măsuri:
1. să controleze dacă s-au aplicat măsurile de izolare a animalelor bolnave sau suspecte de
îmbolnăvire şi să impună restricţii, după caz, în circulaţia animalelor, a cărnii şi a altor produse de la
aceste animale, a furajelor sau a altor materiale sau obiecte care ar putea fi contaminate;
2. să facă cercetări în legătură cu extinderea bolii, precum şi catagrafierea animalelor din
gospodăriile în care sunt animale bolnave sau suspecte de boală;
3. să oprească eliberarea „biletelor de proprietate şi adeverire a sănătăţii pentru animale” şi să
retragă asemenea acte eliberate anterior;
4. să oprească şi să închidă într-un loc izolat al localităţii, turmele de animale aflate în trecere, la
care s-au constatat cazuri sau suspiciuni de boală până la sosirea medicului veterinar oficial;
g).-organizează acţiuni de dezinsecţie, îndreptate împotriva vectorilor generatori de maladii
transmisibile, în funcţie de natura, locul şi amploarea fenomenului;
h) - sprijină acţiunile de ecarisaj pentru câinii fără stăpân;
i) - alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului.
Art.4 - Unitatea de sprijin local îşi va desfăşura activitatea pe toată durata mandatului actualului
consiliu local şi al primarului.
Art.5 -La data adoptării prezentei hotărârii Comandamentul antiepizootic al comunei George
Enescu îşi încetează activitatea.
Art.6.-Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează Unitatea de
sprijin local nominalizată la art.1, Compartimentul agricol, Compartimentul financiar-contabil.

Art.7.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei şi se
transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către
- Instituţia Prefectului, judeţul Botoşani;
- Membrii Unităţii de sprijin local, nominalizaţi la art.1;
- Direcţia Sanitar-Veterinară Botoşani;
- Cabinet Sanitar Veterinară George Enescu;
- Poliţia comunei George Enescu;
- Compartiment agricol;
- Compartiment financiar-contabil;

Preşedinte de şedinţă,
Consilier local Sandu Ana
L.S
_______________________

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar Mariana ZVORĂŞTEANU
_____________________

Adoptată în şedinţa ordinară din 30 ianuarie 2014.
Cu un număr de 13 voturi pentru din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie

