ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind reactualizarea şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic al
comunei Scînteia, judeţul Iasi.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.02.2006;
Având în vedere expunerea de motive prezentată şi susţinută de către domnul consilier doctor
veterinar, Bătrînică Viorel iniţiatorul prioectului de hotărâre înregistrat la nr. 20/16.01.2006;
Având în vedere Dispoziţiile nr. 1, nr. 2 din 2005 şi Planul de contingenţă nr. 12/27.10.2005, pentru
prevenirea influenţei gripei aviare pe teritoriul judeţului Iaşi, emise de Preşedintelui
Comandamentului Antiepizootic al judeţului Iaşi;
Având în vedere adresele nr. 9.282/02.09.2005, nr.13.399/27.12.2005 şi nr. 11/03.01.2006
emise de D.S.V.S.A. Iaşi cu privire la măsurile ce trebuiesc impuse, controlate şi verificate în
contextul actual al evoluţiei gripei aviare şi pentru supravegherea şi prevenirea pestei porcine
clasice;
Având în vedere Nota de constatare nr. 1642/13.02.2006 a D.S.V.S.A. Iaşi;
Având în vedere Deciziile nr. 42/21.12.2005, nr. 45/27.12.2005 şi nr. 50/09.02.2006 ale
Preşedintelui Comandamentului Antiepizootic Central cu privire la prevenirea apariţiei gripei aviare
în judeţul Iaşi;
Având în vedere referatul nr. 20/16.01.2006, întocmit de Dr. Vet. Bătrînică Viorel;
Având în vedere referatul facorabil al comisiei pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la
nr. 24/01.02.2006;
Având în vedere dispoziţiile art. 15 din Legea sanitar veterinară nr.60/1991, republicată;
Având în vedere 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;
Având în vedere hotărârile anterioare adoptate de Consiliul local al comunei Scînteia;
Având în vedere dispozitiile art. 38 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr.
2l5/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 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. Numele şi prenumele
Funcţia la locul de muncă
Funţia în cadrul
crt.
comandamentului
1
Săcăleanu
Fănică
Primar
Preşedinte
2
Rădeanu
Mihăiţă
Viceprimar
Vicepreşedinte
3
Asmarandei Ciprian
Şef. Post Poliţie
Membru
4
Zănoagă
Constanţa
Inspector D.A.I.A.
Membru
5
Balan
Maria
Medic de familie
Membru
6
Vieru
Gabriela-Anca
Medic de familie
Membru
7
Harasim
Ştefan
Consilier local satul Scînteia
Membru
8
Daraban A.
Mihai
Consilier local satul Boroseşti Membru
9
Mihăilă
Nelu
Consilier local satul Tufeştii
Membru
de Sus
10 Busuioc
Vasile
Consilier local satul Lunca
Membru

11
12
13
14
15
16

Netcă
Aneculăesei
Dascălu
Sîrghie
Iftimie
Bătrînică

Liviu-Daniel
Constantin
Nelu
Valentin
Mihai
Viorel

Rateş
Consilier local satul Ciocîrleşti
Consilier local satul Rediu
Cetăţean al satului Bodeşti
Pădurar, şef District-Boroseşti
Director Şcoala Scînteia
Medic veterinar

Membru
Membru
Membru
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.- Se aprobă procurarea de echipamente de unică folosinţă şi materiale necesare
intervenţiilor rapide în cantităţi suficiente de dezinfectant, pompă pentru dezinfecţie, măşti gură şi
nas, bonete, cizme de cauciuc, aproximativ 20 mp. mochetă pentru preş dezinfecţie, pentru crearea
unui stoc minim necesar la nivelul Comandamentului Antiepizootic al comunei Scînteia, judeţul
Iasi.
Art. 4.- (1)Până la data de 30.06.2006 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 ROL.
Art.5.-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, Ioan ONUŢĂ
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