ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind reactualizarea şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic al
comunei Scînteia, judeţul Iasi.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 30.03.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 32/20.02.2007 prezentată şi susţinută de către domnul primar
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul prioectului de hotărâre înregistrat la nr. 31/20.02.2007;
¾ Dispoziţiile privind Planul de contingenţă şi pentru prevenirea influenţei gripei aviare pe
teritoriul judeţului Iaşi, emise de Preşedintelui Comandamentului Antiepizootic al judeţului Iaşi;
¾ adresele nr. 3.493/12.03.2007, nr.4.016/19.03.2007 şi nr. 6.823/28.03.2007 emise de
D.S.V.S.A.Iaşi cu privire la măsurile ce trebuiesc luate în vederea respectării legislaţiei sanitar
veterinare în perioada sărbătorilor pascale;
¾ Nota de constatare nr. 1395/28.03.2007 a D.S.V.S.A. Iaşi;
¾ referatul nr. 39/22.02.2007, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare,
Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr.
46/23.02.2007;
¾ art. 15 din Legea sanitar veterinară nr.60/1991, republicată;
¾ H.G. nr. 1.415/2004, H.G. nr. 984/2005, O.G. nr. 47/2005, O.G. nr. 42/2004, H.G. nr.
348/2004 şi Legea nr. 359/2004;
¾ hotărârile anterioare adoptate de Consiliul local al comunei Scînteia;
¾ art. 36 alin. (6) lit. a pct. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.-(1) Se aprobă reactualizarea şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic al
comunei Scînteia, judeţul Iasi în următoarea componenţă :
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Numele şi prenumele
Săcăleanu
Rădeanu
Zaharia
Zănoagă
Balan
Vieru
Harasim
Daraban A.
Mihăilă
Busuioc
Netcă
Aneculăesei
Dascălu

Fănică
Mihăiţă
Gheorghe
Constanţa
Maria
Gabriela-Anca
Ştefan
Mihai
Nelu
Vasile
Liviu-Daniel
Constantin
Nelu

Funcţia la locul de muncă

Funţia în cadrul
comandamentului
Primar
Preşedinte
Viceprimar
Vicepreşedinte
Şef. Post Poliţie
Membru
Inspector D.A.I.A.
Membru
Medic de familie
Membru
Medic de familie
Membru
Consilier local satul Scînteia
Membru
Consilier local satul Boroseşti Membru
Consilier local -Tufeştii de Sus Membru
Consilier local -l Lunca Rateş Membru
Consilier local satul Ciocîrleşti Membru
Consilier local satul Rediu
Membru
Cetăţean al satului Bodeşti
Membru

14
15
16

Sîrghie
Iftimie
Bătrînică

Valentin
Mihai
Viorel

Pădurar, şef District-Boroseşti
Director Şcoala Scînteia
Medic veterinar

Membru
Membru
Secretar tehnic

Art.2.-Se aprobă Planul de măsuri privind prevenirea contaminării efectivelor de animale
cu boli ce s-ar produce de virusuri cu mare difuzabilitate, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte
componentă din prezenta hotărâre.
Art.3.- (1)Până la data de 30.06.2007 toate efectivele de animale (bovine, cabaline,
ovine, porcine) trebuiesc identificate, marcate şi înregistrate în baza naţională de date, prin
Circumscripţia Sanitară Veterinară Scînteia.
(2)Vânzarea, înstrăinarea sub orice formă, fătarea, oricărei specii de animale va fi adusă la
cunoştinţa consiliului local şi circumscripţiei sanitar veterinare, în termen de 7 zile.
(3)Moartea, sacrificarea de necesitate a animalelor va fi adusă la cunoştinţă în termenul
cel mai scurt consiliului local şi circumscripţiei sanitar veterinare.
(4)Refuzul identificării şi înregistrării animalelor de către deţinători precum şi nepredarea
către D.S.V.S.A. judeţeană, a mărcilor auriculare şi a paşaportului individual pentru bovinele
sacrificate moarte sau ucise conform legislaţiei în vigoare se sancţionează cu amendă
contravenţională de 6 –12 milioane lei.
Art.4.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, Circumscripţiei sanitar veterinare Scînteia, o
va aduce la cunoştinţa primarului şi o va afişa în locuri publice.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihăilă Nelu

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 17
Din 30.03.2007

CONSILIUL LOCAL SCÎNTEIA
JUDEŢUL IAŞI

Anexă la H.C.L.
nr. 17/30.03.2007
PLAN DE MĂSURI
-Privind respectarea legislaţiei sanitare veterinare în perioada sărbătorilor pascale.
¾ Conform notei de serviciu ANSVSA nr. 1977/03.2007, ne revin următoarele obligaţii de
serviciu:
1. Vom întocmi un program de lucru pentru perioada 1- 9 aprilie, perioadă în care va fi
asigurată permanenţă personalului sanitar veterinar, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică.
2. La sediul CSVSA va fi afişat programul de lucru, persoanele responsabile şi un
număr de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
Programul va fi înaintat la DSVSA, Biroul de Igienă şi Sănătate Publică
Veterinară - termen 25.03.2007.
3. Vom intensifica măsurile specifice de inspecţie şi control.
Obiectivele supuse prioritar inspecţiilor şi controalelor sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor sunt: târgurile de animate, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere,
procesare, depozitare, transport şi comercializare de produse de origine animală şi
nonanimală.
¾ Având în vedere sacrificările tradiţionale de miei cu ocazia Sărbătorilor Pascale,
pentru buna desfăşurare a activităţii şi respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare, se
impun următoarele măsuri:
Sacrificarea mieilor, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, trebuie să se facă cu
respectarea legislaţiei sanitare veterinare.
Mieii destinaţi sacrificării trebuie să fie identificaţi cu o crotalie în exploataţia
de origine. Starea de sănătate a mieilor şi faptul că provin din exploataţii unde nu evoluează
boli infecto-contagioase, trebuie certificate de către medicul veterinar concesionar (de la
circumscripţie).
Animalele identificate, însoţite de certificatul de sănătate şi formularul de mişcare
emise de către medicul veterinar, se transportă spre locul de sacrificare numai cu mijloace
autorizate sanitar veterinar.
I. Sacrificarea mieilor şi valorificarea produselor obţinute în urma sacrificării se poate
face astfel:
a)-În unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar şi care îndeplinesc
standardele europene, de unde carnea poate fi comercializată inclusiv pe piaţa
intracomunitară.

b)-În unităţi de abatorizare aflate în tranziţie (care vor îndeplini standardele
europene până la 31 decembrie 2009), de unde carnea poate fi comercializată numai pe
pieţa naţională (unităţi categoria C).
c)-În spaţii avizate sanitar veterinar, temporar, pentru sacrificare. În acest caz,
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, poate aviza funcţionarea unor
spaţii pentru sacrificare, numai pentru o perioada de 10 zile (01-09 aprilie 2007), în perioada
premergătoare sărbătorilor Pascale. Spaţiile respective trebuie să îndeplinească condiţiile
de igienă prevăzute de lege, iar sacrificarea mieilor se va face sub supraveghere sanitară
veterinară. Carnea rezultată poate fi valorificată numai pe raza judeţului laşi. Cetăţenii
care achizitionează miei vii din târguri de animate autorizate sanitar veterinar îi pot
sacrifica în astfel de spaţii.
II. Comercializarea produselor alimentare în perioada sărbătorilor de Paşti se va
face cu respectarea următoarelor condiţii sanitare veterinare:
a)-Carnea şi organele de miel sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt
însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară şi poartă marca de sănătate (ştampila).
b)-Comercializarea şi valorificarea carcaselor de miel se va face numai în unităţi
autorizate sanitar veterinar.
c)-Ouăle sunt admise pentru consumul public numai dacă sunt marcate cu
data ouatului şi sunt însoţite de un certificat de sănătate publică veterinară. Ouăle trebuie să
fie depozitate şi comercializate în spaţii care asigură temperatura corespunzătoare.
III. În gospodăriile populaţiei vor fi luate următoarele măsuri:
Proprietarul trebuie să anunţe medicul veterinar concesionar atunci când
doreşte să sacrifice animalele şi să predea obligatoriu medicului veterinar crotaliile animalului
sacrificat.
Carnea rezultată va fi utilizată numai pentru consumul propriu (consum
familial).
Sacrificarea animalelor în alte locuri decât cele autorizate sau în absenţa
supravegherii sanitare veterinare, constituie abatere de la prevederile legate şi va fi sancţionată
cu sume cuprinse între 200 şi 300 lei RON.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier Mihăilă Nelu

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr 17
Din 30.03.2007

