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DISPOZIŢIE
privind stingerea oficială a focarului de trichineloză, pe raza localităţii Poiana Stampei, judeţul 

Suceava, pe teritoriului fondului de vânătoare 10 Domişoara

Eng. Mezdrea Viiuţ - primar al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava:

Având în vedere:
Actul sanitar-veterinar de stingere oficială a focarului de boală, nr. 146 din 29.03.2019, emis de Direcţia 
Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor - Circumscripţia sanitar veterinară oficială Vatra 
Dornei;
Dispoziţia nr. 19 din data de 31.01.2019 a primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava, privind 
declararea focarului de trichineloză, pe raza localităţii Poiana Stampei, judeţul Suceava, pe teritoriul 
fondului de vânătoare 10 Domişoara;
Referatul nr. 2962 din 29.03.2019, întocmit de secretarul comunei Poiana Stampei; 

în conformitate cu prevederile din :
-Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea actrvrtatii sanitar-veterinare si pentru siguranţa 

alimentelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările 
ulterioare;

-Ordinul nr. 35/2016 al Autorităţii naţionale Sanitar-veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor,privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 
eradicare a bolilor la animaEe, a celor transmisibile de la animale ia om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, 
de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideeior, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

în temeiul art. 63, alin. 1 lit.a, art. 68, alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit. a, din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

Art. 1. începând cu data de 29.03.2019, se deciară stins focarul de trichineloză, de pe raza localităţii 
Poiana Stampei, judeţul Suceava, pe teritoriului fondului de vânătoare 10 Domişoara, conform actului sanitar 
veterinar de stingere oficială a focarului de boală anexat, nr. 146 din 29.03.2019, emis de Direcţia Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor -Circumscripţia sanitar veterinară Control Oficial Vatra Dornei.

A r t  2. Secretarul comunei va aduce la îndeplinire prezenta dispoziţie prin afişare şi comunicare către 
Instituţia Prefectului-judeţul Suceava, în vederea exercitării controlului de legalitate.

Avizat pentru legalitate 
Secretarul comunei, 

IVAN ALINA
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