ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A Nr.113/2021
privind actualizarea Unității Locale de Sprijin la nivelul Comunei Săsciori,
judetul Alba
Primarul comunei Săsciori, județul Alba,
Având în vedere:
- Referatul nr.1168/12.02.2020 întocmit de către secretarul general al Comunei Săsciori, prin
care se propune actualizarea Unității Locale de Sprijin organizată la nivelul Comunei
Săsciori, judetul Alba;
- Adresa nr.3357/G/SC/10.02.2021 a Instituției Prefectului-Județul Alba;
- Dispozitia nr.246/2018, privind actualizarea Unității Locale de Sprijin la nivelul U.A.T
Săsciori;
- Prevederile Legii nr.1/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor ;
În temeiul prevederilor art.155 alin.(1) lit.d si alin.(5) lit.c , precum si ale art.196 alin.(1)
lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,emit prezenta
DISPOZIȚIE:
Art.1(1) Se actualizeaza Unitatea Locală de Sprijin la nivelul Comunei Săsciori, judetul
Alba în urmatoarea componență:
1) Nicolae-florin Morar, Primar-Președinte
2) Gheorghe Nicoară, Viceprimar-Membru;
3) Maria-Monica Ilea, secretar general al comunei- membru;
4) Nicolae dan, medic veterinar -secretar tehnic;
5) (î)Dan-Constantin Bobar, șef post Poliția Rurală Săsciori-membru;
(2) Unitatea constituită la alin.(1) iși va desfășura activitatea în condițiile legii și va
putea coopta pentru sprijin și acțiuni specific și reprezentanți ai altor instituții, societăți
comerciale ce se vor subordona acesteia.
Art.2.Coordonarea tuturor activităților Unitatii Locale de Sprijin la nivelul Comunei
Săsciori, județul Alba revine în sarcina primarului Comunei Săsciori, dl. Nicolae-Florin Morar.
Art.3.Se stabilesc următoarele atribuții:
a) Analiza periodică a situației sanitar-veterinare pe raza Comunei Săsciori și stabilirea unor
măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
b) Informarea cu celeritate a personalului sanitar veterinar din teritoriu asupra oricărei
suspiciuni de boală epizootică, în vederea activării Centrului local de combatere a bolilor;
c) Ia măsuri pentru strângerea cadavrelor de animale și păsări;
d) Analizarea în mod operativ, a evoluției epizootiei și a eficienței acțiunilor întreprinse;
e) Monitorizarea tuturor cazurilor de imbolnăvire sau moarte la animale și păsări de pe
teritoriul Comunei Săsciori;
f) Asigură permanent legătura cu Unitatea Locală de decizie și Unitatea Operațională
Locală;
g) Stabilește planul general de măsuri pentru prevenirea și combaterea epizootiilor, în
conformitate cu prevederile legale și/sau recomandările primite din partea Centrului de
Combatere a Bolilor Județean, aducerea la cunoștiința cetățenilor;
Art.4.În caz de apariție a unor cazuri de boală , Unitatea Locală de Sprijin va fi convocată
de Primar, având urmatoarele obligații;

a) Să controleze dacă s-au aplicat măsurile de izolare a animalelor, păsărilor bolnave sau
suspecte de îmbolnăvire și să impună restricții, după caz, în circulația animalelor,
pasărilor,a cărnii și a altor produse de la aceste animale, păsări, a furajelor, obiecte care ar
putea fi contaminate.
b) Să facă cercetări în legătură cu extinderea bolii și catagrafia animalelor, păsărilor din
gospodăriile populației în care sunt animale, păsări bolnave sau suspecte de boală.
c) Să oprească eliberarea biletelor de proprietate și adeverințe a sănătătii animalelor în
vederea interzicerii comercializării(vânzării).
d) Organizează acțiuni de dezinsecție îndreptate împotriva factorilor generatori de maladii
transmisibile, în funcție de natura, locul și amploarea fenomenului.
e) Orice alte acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea epizootiilor.
Art.5.Secretarul general al Comunei Săsciori va comunica prezenta dispoziție:
-Instituției Prefectului –Județul Alba;
-Persoanelor în cauză;
-Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Alba
-Se afișează pe site-ul primariei www.comunasasciori.ro
Săsciori la 12 februarie 2021
PRIMAR,
Nicolae-Florin Morar

CONTRASEMNEAZĂ,
p.Secretar General al Comunei,
Maria-Monica Ilea

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
nr.1168/12.02.2021

Se aprobă,
Primar,
Nicolae-Florin Morar

REFERAT
Subsemnata Maria-Monica Ilea , secretar general al Comunei Săsciori, având în vedere:
- Adresa nr.3357/G/SC/10.02.2021 a Instituției Prefectului-Județul Alba;
- Dispozitia nr.246/2018, privind actualizarea Unității Locale de Sprijin la nivelul U.A.T
Săsciori;
- Prevederile Legii nr.1/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;
Propun,
Emiterea unei dispoziții privind actualizarea Unității Locale de Sprijin la nivelul Comunei
Săsciori, judetul Alba.
Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea bolilor Săsciori va avea urmatoarele atribuții:
f) Analiza periodică a situației sanitar-veterinare pe raza Comunei Săsciori și stabilirea unor
măsuri pentru îmbunătățirea acesteia;
g) Informarea cu celeritate a personalului sanitar veterinar din teritoriu asupra oricărei
suspiciuni de boală epizootică, în vederea activării Centrului local de combatere a bolilor;
h) Ia măsuri pentru strângerea cadavrelor de animale și păsări;
i) Analizarea în mod operativ, a evoluției epizootiei și a eficienței acțiunilor întreprinse;
j) Monitorizarea tuturor cazurilor de imbolnăvire sau moarte la animale și păsări de pe
teritoriul Comunei Săsciori;
k) Asigură permanent legătura cu Unitatea Locală de decizie și Unitatea Operațională
Locală;
l) Stabilește planul general de măsuri pentru prevenirea și combaterea epizootiilor, în
conformitate cu prevederile legale și/sau recomandările primite din partea Centrului de
Combatere a Bolilor Județean, aducerea la cunoștiința cetățenilor;
În caz de apariție a unor cazuri de boală , Unitatea Locală de Sprijin va fi convocată de
Primar, având urmatoarele obligații;
6) Să controleze dacă s-au aplicat măsurile de izolare a animalelor, păsărilor bolnave sau
suspecte de îmbolnăvire și să impună restricții, după caz, în circulația animalelor,
pasărilor,a cărnii și a altor produse de la aceste animale, păsări, a furajelor, obiecte care ar
putea fi contaminate.
7) Să facă cercetări în legătură cu extinderea bolii și catagrafia animalelor, păsărilor din
gospodăriile populației în care sunt animale, păsări bolnave sau suspecte de boală.
8) Să oprească eliberarea biletelor de proprietate și adeverințe a sănătătii animalelor în
vederea interzicerii comercializării(vânzării).
9) Organizează acțiuni de dezinsecție îndreptate împotriva factorilor generatori de maladii
transmisibile, în funcție de natura, locul și amploarea fenomenului.
10) Orice alte acțiuni specifice pentru prevenirea și combaterea epizootiilor.
Întocmit,
Maria-Monica Ilea

