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HOTĂRÂRE 

 
privind   actualizarea Unităţii Locale de Sprijin al comunei Gura Teghii pentru prevenirea şi combaterea 

bolilor  transmisibile ale animalelor 
 

 Consiliul Local al comunei Gura Teghii, județul Buzău,  
 Avand in vedere: 

- Referatul de aprobare a Primarului comunei Gura Teghii privind necesitatea actualizarii Unităţii 
Locale de Sprijin al comunei Gura Teghii pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale 
animalelor înregistrat la nr. 9314/25.08.2021;  

- Raportul secretarului general prin care se propune actualizarea Unităţii Locale de Sprijin a a comunei 
Gura Teghii înregistrat la nr. 9315/25.08.2021; 

- Adresa nr.16882/20.08.2021 a DSVSA Buzău; 
- Adresa nr. 10093/19.08.2021 a Instituției Prefectului județul Buzău  
- Raportul de avizare a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gura Teghii 

înregistrat la nr. ………./…………………… ; 
- prevederile art. 26 alin. (51), lit. « c » din O.G. nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar – 

veterinare, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Întemeiul art 129 alin.(2), lit.”d”, alin. (7), lit. “c”  şi art 196 alin.(1) lit. “a” din Oug nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
Art.1.  Se aprobă actualizarea Unităţii Locale de Sprijin al comunei Gura Teghii pentru prevenirea şi combaterea 
bolilor transmisibile ale animalelor,  în următoarea componenţă: 
 

- Presedinte: Micleru Gheorghe  – primar al comunei Gura Teghii; 
- Secretar tehnic: Istrate Drăgan Marius – medic veterinar Gura Teghii ; 
- Membri: - Popescu Laura - tehnician veterinar Gura Teghii;  

                         - Doroican Daniel – secretarul comunei Gura Teghii; 
                     - Moldoveanu Irina  (agent agricol); 
                     - Coroianu Liviu Constantin– sef  Post Politie Gura Teghii; 
                     - Bogzoiu Constantin - consilier local; 
                     - Doroican Ionuț – reprezentantal agentilor economici; 
                     - Popa Vasilica Silvia – medic de familie; 
                     - Marcu Mihai – consilier local 
                     - Voinescu Mihai  – reprezentant din cadrul Ocolului Silvic Gura Teghii; 
                     - Popescu Elena Carmen – director coordonator Scoala Gura Teghii; 
 

Art.2. Atribuţiile Unităţii locale de sprijin vor fi următoarele: 
a) –analiza periodică a situaţiei sanitar- veterinare pe raza comunei Gura Teghii 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, a locurilor de aglomerare a 
animalelor în târguri şi oboare, la punctele de tăiere, abatoare şi cele de desfacere a produselor de 
origine animală; 

d) –ia măsuri pentru strângerea 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; 

 

mailto:primariagurateghii@yahoo.com


  - asigura baza tehnică şi material precum şi condiţiile organizatorice necesare aplicării planului de 

măsuri; 
  - urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere, stabilind responsabilităţi pentru fiecare 

membru , pe sectoare de activitate şi zone teritoriale ; 
  - stabileşt emăsuri 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 medical 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 material sau obiecte care ar putea fi 

contaminate; 

2.     sa 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 „atestatelor de producator 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 
întrecere, 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) – alte atribuţii stabilite prin ordin al prefectului. 
Art.3 - Unitatea locala de sprijin îşi va desfăşura activitatea pe toată durata mandatului actualului 
consiliu local şi al primarului. 
Art. 4. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre care 
contravine prezentei.  
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul general al comunei 
Gura Teghii.  
Art.5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si in Monitorul oficial al 
comunei Gura Teghii , se va comunica primarului comunei Gura Teghii, Institutiei Prefectului – 
judetul Buzău si membrilor Unitatii locale de sprijin in termenul prevazut de lege.  
 
 
NR. ……….. 
DATA 26.08.2021 
GURA TEGHII 
 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            
            CONSILIER LOCAL                                                                      CONTRASEMNEAZA,            
                                                                                                                     SECRETARUL GENERAL 
                 MARCU MIHAI                                                                    AL COMUNEI GURA TEGHII, 
                                                                                                                            
                                                                                                                        DOROICAN DANIEL  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local Gura Teghii în şedinţa de îndată  din data de 

26.08.2021 , cu respectarea prevederilor art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu un nr 

de ....... voturi pentru, ...... abţineri şi ........ voturi impotriva , din numarul total de ........... consilieri în funcţie 
şi ....... consilieri prezenţi la şedinţă. 
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