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DISPOZIŢIE
privind actualizarea Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor 

la nivelul comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava

Primarul comunei Poiana Stampei Judeţul Suceava;
Având in vedere:
- raportul secretarului comunei, înregistrat la nr. 1721/26.02.2019, prin care motivează 

necesitatea actualizării Unitatii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor;
- prevederile O.G. nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare si pentru 

siguranţa alimentelor, cu modificările si completările ulterioare.
In temeiul art. 48, alin. (2), al art. 63, alin. (1), lit. d) si alin. (5), lit. a), al art. 68 si 115, alin. 

(1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art, 1 - începând cu data de 26.02,2019, se actualizeaza Unitatea Locala de Sprijin pentru 
combaterea bolilor la nivelul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, după cum urmeaza:

PREŞEDINTE - MEZDREA VILUŢ - primar.

VICEPREŞEDINTE - POPESCU VLADÎMIR - viceprimar.

SECRETAR: - IV AN ALINA - secretar comuna;

MEMBRI: - OI AGA CORNELIU - agent şef principal Poliţie Poiana Stampei;
- CIOBANU GABRIEL - medic de familie.
- FLOREA MIHAELA - asistent medical comunitar
- ŢÎCŞA DOINA ŞTEFANIA - consilier Asistenţă Socială;

Art. 2 -  Unitatea Locala de Sprijin pentru combaterea bolilor Poiana Stampei, are următoarele 
atribuţii:

- asigura logistica necesara Centrului Local de Combatere a Bolilor, punandu-i la dispoziţie 
necesarul de material si personal, precum si sistemul de comunicare (telefon, calculator, fax);

- conlucrează cu Departamentul de intervenţie in teren pentru limitarea extinderii bolii, 
evaluarea animalelor afectate, lichidarea focarului, acordarea de despăgubiri si stingerea focarelor, 
contribuind cu mijloace (cisterne, camioane, tractoare, ifroane, s.a.) si materiale (apa, carburanţi, 
alimente), precum si cu personal ajutător.
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- colaborează cu celelalte unitari locale de sprijin din zonele de supraveghere pentru 
implementarea restricţiilor impuse pentru combaterea bolii.

Art. 3 - Membrii Comisiei vor aduce la indeplinire prezenta dispoziţie.

Art. 4 - (1) Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data 
comunicării, la organul emitent.

(2) împotriva masurilor dispuse, persoana nemulţumita se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 6 luni de la 
comunicarea soluţiei contestaţiei.

A rt. 5 - Prezenta dispoziţie va fi transmisa compartimentului de specialitate, potrivit 
competentelor legale, persoanelor nominalizate, precum si Instituţiei Prefectului judeţului Bacau.

Avizat pentru legalitate 
p. s. Secretarul comunei, 

TĂTARII MIRELA

Poiana Stampei, 26.02.2019 
Nr.24
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privind actualizarea Unitatîi Locale de Sprijin pentru 
combaterea bolilor la nivelul comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava
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Având in vedere:
- prevederile O.U.G. nr. 42/29.0L2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare si 

pentru siguranţa alimentelor, cu modificările si completările ulterioare,
- faptul ca autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să colaboreze şi să sprijine 

medicii veterinari în exercitarea competenţelor specifice domeniului sanitar-veterinar,
- necesitatea actualizării Unitarii Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor la nivelul comunei 

Poiana Stampei, judeţul Suceava, ca urmare a modificărilor din structura personalului;

Constat oportunitatea emiterii unei dispoziţii privind actualizarea Unitarii Locale de Sprijin 
pentru combaterea bolilor la nivelul Poiana Stampei, judeţul Suceava.

Unitatea Locala de Sprijin pentru combaterea bolilor Poiana Stampei, judeţul Suceava, va avea 
) următoarele atribuţii:

- asigura logistica necesara Centrului Local de Combatere a Bolilor, punandu-î la dispoziţie 
necesarul de material si personal, precum si sistemul de comunicare (telefon, calculator, fax);

- conlucrează cu Departamentul de Intervenţie in teren pentru limitarea extinderii bolii, 
evaluarea animalelor afectate, lichidarea focarului, acordarea de despăgubiri si stingerea focarelor, 
contribuind cu mijloace (cisterne, camioane, tractoare, ifroane, s.a.) si materiale (apa, carburanţi, 
alimente), precum si cu personal ajutător.

- colaborează cu celelalte unitari locale de sprijin din zonele de supraveghere pentru 
implementarea restricţiilor impuse pentru combaterea bolii.

P.S SECRETAR 
TĂTARU MIRJELA


