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DISPOZITIA  NR.19/2021 

Privind  reactualizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru Combaterea  Bolilor 

 

            Costea Cristian Vasile,  Primarul comunei  Scărisoara,judetul Alba.  

 Având în vedere  referatul de specialitate nr.611/11.02.2021, intocmit in baza adresei nr. 

3357/G/SC/2021, transmisă de   Institutia Prefectului Alba ,cu privire la  necesitatea reactualizării 

Unitătii Locale de Sprijin organizată la nivelul comunei Scărisoara: 

 Vazand prevederile: 

  - art.1(1) lit. d) si (art.3) din Normele Sanitar Veterinare privind masurile generale pentru 

prevenirea si combaterea bolilor infectocontagioase si parazitare la animale, aprobate prin Ordinul 

nr.26/2005 emis de Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor: 

  - art.26 alin. (5) lit.c)din Legea nr 1/2008 pentru modificarea si completarea OG nr 24/2004 privind 

organizarea activitătii sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor:  

  - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

     In temeiul art. 155 alin.1 lit.e) si art 196 alin (1) lit .b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ,cu modificările si completările ulterioare,emit prezenta : 

 

DISPOZITIE 

 

ART. 1 . Se reactualizează Unitatea Locală de sprijin pentru Combaterea Bolilor, organizată la 

nivelul comunei Scărisoara,  in următoarea  componentă :  

1. Costea Cristian Vasile  – Primar – Presedinte  

2. Pașca Gheorghe Dumitru   – viceprimar  – membru  

3. Tărtărian Sofia – secretar general comuna  – membru  

4. Matei Gheorghe – medic veterinar concesionar – membru  

5. Cioară Ovidiu-  director Sc.Gen.Scărisoara   – membru  

6. Borlea Alexandru -sef post Politie Scărisoara-membru  

7. Mindru Ciprian – medic de familie- membru   

ART. 2 . Unitatea locala de sprijin constituită conf. art. 1 isi va desfăsura activitatea conform legii , 

va putea coopta pentru sprijin si actiuni specifice si reprezentanti ai altor institutii sau societati 

comerciale , care se vor subordona acesteia .  

ART. 3 . Coordonarea tuturor activitatilor Unitatii Locale de Sprijin revin in sarcina Primarului 

comunei Scarisoara .  

ART. 4 . Atributiile Comisie Locale de Sprijin sunt urmatoarele :  

1. Analizeaza periodic situatia sanitar veterinara de pe raza comunei Scărisoara, ia măsuri si face 

propuneri corespunzatoare .  

2.Propune măsuri pentru instruirea , folosirea conform normelor sanitar veterinare a păsunilor si 

adaposturilor pentru animale .  

3.Ia masuri pentru colectarea si distrugerea cadavrelor de animale si păsări .  

4.Sprijină actiunile de ecarisaj pentru câinii fară stăpân.  

5.Stabileste planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizotiilor in conformitate cu 



prevederile legale in vigoare si/sau a recomandarilor primite din partea Centrului Judetean de 

Combatere a Bolilor . 

6 .Popularizeaza prin aducerea la cunostinta publica a masurilor luate sau care se impun a fi luate  

7.Asigură baza tehnică , materială precum si conditiile organizatorice necesare aplicării planului de 

masuri . 

  ART.5.Prezenta  dispozitie poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ  

nr.554/2004,cu modificările si completările ulterioare . 

  ART.6 Incepând cu data emiterii prezentei dispozitii ,orice alte dispozitii contrare isi incetează  

aplicabilitatea. 

  ART. 7. Prezenta Dispozitie se va comunica catre :  

- Institutia Prefectului – Judetul Alba 

- Membrilor comisie  .  

- Se va afisa  la sediul institutiei si pe site-ul primăriei www.scarisoara.ro 

 

 

                                                   Scărișoara la 11.02.2021 

 

 

                                                                                  Avizat legalitate, 

                        PRIMAR                                        SECRETAR   GENERAL , 

                      Cristian Costea                                      Sofia Tărtărian 
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