ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind reactualizarea şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic Local
al comunei Scînteia, judeţul Iasi.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 05.12.2007, având în vedere:
¾ Nota de fundamentare nr. 239/20.11.2007, prezentată şi susţinută de către domnul primar
Fănică Săcăleanu, iniţiatorul prioectului de hotărâre înregistrat la nr. 240/20.11.2007;
¾ adresa nr. 17.060/30.11.2007 emisă de D.S.V.S.A. Iaşi cu privire la măsurile ce trebuiesc
impuse, controlate şi verificate în contextul actual al evoluţiei gripei aviare;
¾ 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;
¾ Nota de constatare nr. 1642/13.02.2006 a D.S.V.S.A. Iaşi;
¾ 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;
¾ referatul nr. 238/20.11.2007, 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.
241/20.11.2007;
¾ art. 15 din Legea sanitar veterinară nr.60/1991, republicată;
¾ H.G. nr. 1.415/2004, privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau
altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor;
¾ H.G. nr. 984/2005, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
¾ O.G. nr. 47/2005, privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
¾ O.G. nr. 42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor;
¾ Legea nr. 359/2004, privind simplificarea formalităţilor la ânregistrarea ân registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală
a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice;
¾ hotărârile anterioare adoptate de Consiliul local al comunei Scînteia;
¾ art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 3, 8, din Legea administraţiei publice locale nr. 2l5/2001,
republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă reactualizarea şi reactivarea Comandamentului Antiepizootic Local al
comunei Scînteia, judeţul Iasi în următoarea componenţă :
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

Funcţia la locul de muncă

Funţia în cadrul
comandamentului

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Săcăleanu
Rădeanu
Chirilă
Zănoagă
Balan
Vieru
Harasim
Daraban A.
Mihăilă
Busuioc
Netcă
Aneculăesei
Dascălu
Sîrghie
Iftimie
Bătrînică

Fănică
Mihăiţă
Garincea-Sorin
Constanţa
Maria
Gabriela-Anca
Ştefan
Mihai
Nelu
Vasile
Liviu-Daniel
Constantin
Ioan
Valentin
Mihai
Viorel

Primar
Viceprimar
Şef. Post Poliţie
Inspector D.A.D.R.
Medic de familie
Medic de familie
Consilier local satul Scînteia
Consilier local satul Boroseşti
Consilier local Tufeştii de Sus
Consilier local Lunca Rateş
Consilier local satul Ciocîrleşti
Consilier local satul Rediu
Cetăţean al satului Bodeşti
Pădurar, şef District-Boroseşti
Director Şcoala Scînteia
Medic veterinar

Preşedinte
Vicepreşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru
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
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- (1)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.
(2)Moartea, sacrificarea de necesitate a animalelor va fi adusă la cunoştinţă în termenul
cel mai scurt consiliului local şi circumscripţiei sanitar veterinare.
(3)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.-Hotărârea se va comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Comandamentului Antiepizootic Local al comunei Scînteia;
-Circumscripţiei Sanitar Veterinare Scînteia (medicului veterinar);
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Aştefanei Mihai

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 61
Din 05.12.2007

Anexa nr. 1 la
H.C.L. nr. 61/05.12.2007

PLAN DE MĂSURI
-Privind prevenirea contaminării efectivelor de animale
cu boli ce s-ar produce de virusuri cu mare difuzabilitate.
În toate unităţile situate pe teritoriul comunei Scînteia, judeţul Iaşi care deţin bovine,
ovine, caprine, cabaline, porcine (ferme, anexe, cîini, pisici şi păsări se instituie şi se menţin în
permanenţă măsurile generale de profilaxie privind accesul vehiculelor şi persoanelor pentru
aprovizionarea cu furaje, transferului de animale, populării şi depopulării respectivelor
adăposturi.
În acest scop, fermele zootehnice vor fi împrejmuite în totalitate, persoanele care lucrează
în ferme vor intra numai prin filtrul sanitar care va funcţiona în permanenţă.
Se interzice cu desăvârşire accesul persoanelor străine şi vehiculelor în ferme fără a trece
prin filtrul sanitar.
Dezinfectorul ve fi dotat în permanenţă cu soluţie de sodă caustică în proporţie de 3%,
aprovizionarea cu furaje se va face de la marginea incintei unităţii zootehnice.
Pe întregul teritoriu al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, respectiv la gospodăriile populaţiei
şi fermelor zootehnice deţinătoare de animale din speciile bovine, ovine, caprine, cabaline,
porcine, cîini, pisici şi păsări se vor intensifica controalele sanitar-veterinare privind starea de
sănătate a animalelor şi circulaţia acestora.
Deasemenea se vor intensifica controalele sanitar-veterinare la toţi agenţii economici
(P.F., A.F., S.R.L., S.A.) cu privire la modul în care sunt comercializate produsele alimentare de
origine animală, care vor fi însoţite în mod obligatoriu de certificate sanitar-veterinare.
Organele sanitar-veterinare vor controla în permanenţă însoţite de organele de poliţie
toate transporturile de animale şi produsele de origine animală.
În mod obligatoriu animalele vii vor fi însoţite de certificate medicale sanitar-veterinare şi
bilete de proprietate, iar produsele de origine animală de certificate de salubritate.
În situaţiile în care se constată nereguli în această privinţă se va proceda la sechestrarea
sau după caz, confiscarea animalelor şi produsele de origine animală.
Se înterzice accesul şi creşterea porcinelor în locurile de depozitare a gunoaielor şi
deşeurilor menajere.
Brigaderii şi pădurarii de la cantoanele silvice de pe teritoriul comunei Scînteia vor
controla în permanenţă pe raza lor de activitate, starea de sănătate a animalelor din fondul de
vânătoare receptiv, la bolile infecto-contagioase, iar în caz de suspiciuni de îmbolnăvire sau deces
animalier, vor anunţa deîndată organele sanitar-veterinare ale comunei Scînteia.
Activitatea tîrgurilor de animale şi bazelor de achiziţii pentru animale, se suspendă pe
toată perioada în care se consată situaţii de contaminări a efectivelor de animale cu boli ce s-ar
produce de virusuri cu mare difuzabilitate.
Reluarea activităţii în aceste locaţii se va face numai cu avizul Comandamentului
antiepizootic judeţean Iaşi.
Sacrificările prin tăiere a animalelor atât din ferme zootehnice cât şi la gospodăriile
populaţiei se vor face numai în abatoare autorizate sau locuri special amenajate.

În cazul unor suspiciuni sau indicii în care se consată situaţii de contaminări a efectivelor
de animale cu boli ce s-ar produce de virusuri cu mare difuzabilitate, se va anunţa imediat
Direcţia Sanitar Veterinară a Judeţului Iaşi.
În acest caz, pînă la precizarea şi stabilirea diagnosticului, specialistul în medicină
veterinară va rămâne în incinta respectivă pentru a preîntâmpina înstrăinarea cărnii sau altor
produse de origine animală şi va stabili măsurile de carantină conform Legii sanitar veterinare nr.
60/1991, republicată.
Se vor vaccina antipestos toate efectivele de porcine situate pe teritoriu comunei Scînteia,
iar vaccinarea antiaftoasă la bovine şi ovine se va face la întregul efectiv de animale din fermele
zootehnice şi din gospodăriile populaţiei.
Porcinele fiind animale receptive se vor închide în coteţe, la fel cîinii şi păsările.
Se înterzice adăparea animalelor în pîraiele şi rîurile care traversează comuna Scînteia
(“Rebricea”, “Cocora”).
Autorităţile administraţiei publice locale –Consiliul local, Primarul şi Comandamentul
antiepizootic comunal- vor veghea asupra modului în care se respectă dispoziţiile Legii sanitar
veterinare nr. 60/1991, republicată, luînd toate măsurile ce se impun în scopul prevenirii şi
înlăturării eventualelor situaţii de contaminări a efectivelor de animale cu boli ce s-ar produce de
virusuri cu mare difuzabilitate, şi se va anunţa imediat Direcţia Sanitar Veterinară a Judeţului
Iaşi.
În scopul prevenirii apariţiei gripei aviare pe teritoriul comunei Scînteia, judeţul
Iaşi, se instituie, se urmăresc şi se vor respect următoarele măsuri:
a).-recensământul şi supravegherea clinică, anatomo-patologică şi prin examene de
laborator a tuturor efectivelor de păsări, pe specii;
b).-ţinerea şi izolarea tuturor efectivelor de păsări şi porcine închise în curţi şi adăposturi;
c).-interzicerea comercializării păsărilor şi porcinelor vii în târguri, pieţe şi oboare;
d).-respectarea cu stricteţe a măsurilor de profilaxie generală în exploataţiile avicole;
e).-vaccinarea în cel mai scurt timp a tuturor galinaceelor (găini, curci, bibilici) contra
pseudopestei aviare;
f).-intensificarea monitorizării stării de sănătate a păsărilor migratoare şi trimiterea la
laborator, în condiţii de securitate, a oricărui cadavru provenit de la acestea;
g).-interzicerea accesului palmipedelor (raţe şi gâşte) la luciul de apă, aflate în vecinătatea
localităţilor;
h).-controlul circulaţiei păsărilor şi al altor specii de animale, astfel încât acestea să nu
provină din localităţile în care evoluează gripa aviară;
i).-respectarea tuturor măsurilor cuprinse în Dispoziţiile nr.1 şi nr. 2 din 2005 ale
Preşedintelui Comandamentului Antiepizootic Judeţean Iaşi şi Planul propriu de măsuri.
Prin grija preşedintelui Comandamentului Antiepizootic al comunei Scînteia, judeţul Iaşi,
va fi comunicat în scris la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Iaşi (fax
nr. 277305), în cel mai scurt timp, orice suspiciune de apariţie a gripei aviare pe teritoriul
comunei Scînteia.
În conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 1.415/2004 şi ale H.G. nr. 984/2005,
nerespectarea măsurilor impuse atrage aplicarea de sancţiuni şi ale celor mai drastice măsuri.
În scopul supravegherii şi prevenirii apariţiei pestei porcine clasice pe teritoriul
comunei Scînteia, judeţul Iaşi, se instituie, se urmăresc şi se vor respect următoarele
măsuri:
a).-vaccinarea profilactică (preventivă) a tuturor porcinelor din România este interzisă
începând cu data de 01.01.2006;

b).-vaccinarea de necesitate (de urgenţă) pentru porcii mistreţi şi porcii domestici este
posibilă numai în zonele considerate infectate, dacă Comisia Europeană aprobă această solicitare
a României;
c).-deţinătorii de porcine care declară mortalitate la porcinele proprii, fără a anunţa în
prealabil îmbolnăvirea acestora, nu beneficiază de despăgubiri pentru porcii morţi datorită pestei
porcine clasice. Acelaşi regim se aplică şi deţinătorilor de porcine din vecinătatea acestuia, a
cărui porci sunt ucişi în cadrul programului de eradicare, care au la cunoştinţă de existenţa
porcilor bolnavi şi nu declară prezenţa animalelor bolnave;
d).-deţinătorii de porcine din exploataţii aprobate sau autorizate sanitar veterinar, care nu
asigură normele de biosecuritate, nu beneficiază de despăgubiri pentru porcine moarte datorită
pestei porcine clasice;
e).-este obligatorie înregistrarea în registrul agricol, din cadrul primăriei, a exploataţiilor
individuale, a celor aprobate sau autorizate sanitar veterinar şi a efectivelor de porcine deţinute de
acestea;
f).-comercializarea în viu a porcinelor se poate efectua numai în interiorul localităţii,
numai dacă aceasta este declarată oficial liberă de pestă porcină clasică, după primirea de la
primărie a documentelor ce atestă proprietatea, sunt înscrise în registrul agricol şi după ce au fost
efectuate, la cerere, examenul clinic şi au fost înscrise în baza naţională de date ale animalelor, de
către medicul veterinar împuternicit;
g).-comercializarea porcinelor în afara localităţilor de origine se face numai dacă aceasta
este declarată oficial liberă de pestă porcină clasică şi numai direct pentru sacrificare la un abator
aprobat sau autorizat sanitar veterinar.
În scopul autorizării şi înregistrării în Sistemul Naţional de Identificare şi
Înregistrare a Animalelor (SNIIA) a tuturor exploataţiilor temporare de animale, de genul
taberelor de vară, stâni, pieţe şi târguri de animale, existente pe raza comunei, este
obligatorie, în conformitate cu prevederile Regulamentului de identificare şi înregistrare a
animalelor aprobat prin ordinul nr. 5/2005 al Preşedintelul Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor dacă sunt îndeplinite şi respectate o serie de
condiţii minime cum sunt:
a).- amplasarea, construirea şi organizarea activităţii acestor exploataţii să se facă în
conformitate cu normele sanitare veterinare de igienă, protecţie şi bunăstare a animalelor şi de
protecţie a mediului înconjurător;
b).-admiterea în exploataţia temporară numai a animalelor identificate şi înregistrate în
Baza Naţională de Date (B.N.D.);
c).- admiterea în exploataţie doar a animalelor a căror stare de sănătate este atestată de
către medicul veterinar care a efectuat acţiunile de supraveghere şi profilaxie prevăzute de
Programul strategic naţional şi le-a înregistrat în registrul exploataţiei;
d).-funcţionarea stânilor şi a taberelor de vară se admite doar pe păşunile, iniferent de
proprietatea acestora, la care s-au efectuat lucrări de întreţinere prin îndepărtarea spinilor,
pietrelor şi gunoaielor, asanarea locurilor de exces de umiditate şi distrugerea biotopilor, precum
şi amenajarea unor adăposturi igienice pentru animale;
e).-este interzisă organizarea şi amenajarea exploataţiilor temporare ( tabere de vară,
stâni) fără aprobare sanitară veterinară şi înregistrarea acestora în Sistemul Naţional de
Identificare şi Înregistrare a Animalelor (SNIIA), când li se atribuie un cod alfanumeric unic şi
permanent.
Consiliul local este responsabil de neutralizarea cadavrelor de animale provenite din
gospodăriile crescătorilor individuali de animale sau a celor găsite moarte pe teritoriul unităţii
administrativ-teritoriale respective pentru care nu se poate identifica proprietarul.

Consiliul local are obligaţia de a-şi asigura fie instalaţii de incinerare/coincinerare
autorizate şi aprobate în condiţiile legii şi care sunt folosite exclusiv pentru necesităţile proprii,
fie de a-şi asigura contractual serviciile unei unităţi de ecarisare.
Crescătorii individuali de animale sunt obligaţi să anunţe în cel mai scurt timp consiliul
local asupra morţii animalelor.
Consiliul local sesizat în aceste condiţii are obligaţia să anunţe imediat unitatea de
ecarisare.
În cazul localităţilor izolate, neutralizarea cadavrelor de animale este organizată de
consiliul local.
Animalele moarte în timpul transportului sunt dirijate, pe cât posibil, până la destinaţie
sau până la prima oprire.
În cazul în care nu pot fi transportate pănă la destinaţie sau pănă la punctul de oprire,
neutralizarea deşeurilor de origine animală se organizează de către consiliul local al unităţii
administrativ-teritoriale pe teritoriul căruia s-a produs evenimentul.
În caz de forţă majoră sau în cazul morţii animalelor aflate în transhumanţă, aparţinând
crescătorilor individuali de animale, responsabilitatea pentru neutralizarea acestora o are consiliul
local din zona respectivă.
Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală este sprijinită de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Nivelul sprijinului şi modul de acordare a acestuia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Finanţarea cheltuielilor ocazionate de asigurarea contractuală a serviciilor de neutralizare
a deşeurilor de origine animală, se asigură integral prin bugetul Ministerului Agriculturii,
Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
Activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală incluzând colectare, transport,
depozitare, manipulare, sortare, procesare, incinerare/coincinerare este supusă inspecţiei şi
controlului sanitar veterinar, în scopul prevenirii şi răspândirii de boli la animale şi oameni.
Supravegherea şi controlul unităţilor implicate în neutralizarea deşeurilor de origine
animală se asigură prin medicii veterinari oficiali.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Aştefanei Mihai

SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr 61
Din 05.12.2007

