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                      România, Judeţul Vâlcea 

                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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                                 PRIMAR 
 

DISPOZIŢIA NR. 4 
 

Privitor la : reorganizarea comisiei Locale de combatere a bolilor la 
nivelul UAT Roșiile, județul Vâlcea.  

                           
   Constantin Dumitru – primarul comunei Roşiile, judeţul Vâlcea; 

Având în vedere referatul, raportul de specialitate al secretarului general UAT 
Roșiile, judeţul Vâlcea înregistrat la nr. 16/04.01.2021 prin care arată că trebuie 
reorganizat Centrul Local de Combatere a Bolilor la nivelul UAT Roșiile întrucât au 
intervenit modificări în ceea ce privește componența membrilor acesteia, unitatea 
locala de sprijin, fiind condusa de primar si din care fac parte viceprimarul, 
secretarul comunei, reprezentanti ai serviciilor publice si ai principalelor institutii de 
pe raza UAT Roșiile, precum si medicul zonal; 

În conformitate cu prevederile art. 26 alin. 51, lit. c din O.G. nr. 42/2004 
privind organizarea activității sanitar-veterianre și pentru siguranța alimentelor, cu 
modificările și completările ulterioare, Legea. nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată; 

În temeiul art. 154, art. art. 155 alin (5) lit e), alin. (7), art. 156, art. 196 alin. 
(1) lit. b din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, emit următoarea: 
 

 
D I S P O Z I Ţ I E 

 
Art. 1. Se reorganizează comisia locală de combatere a bolilor la nivelul 

localităţii Roşiile, judeţul Vâlcea, având următoarea componenţă: 
1. Constantin Dumitru   – primar;    
2. Ștefan Doru-Cezar    – viceprimar;    
5. Avram Cătălin -Constantin  – secretar general;    
4. Mateescu Iridenta      – medic generalist;  
5. Andriucă Răzvan     – medic veterinar; 
6. Diaconu Maria-Ionela  – Director Școala Gimnazială Roșiile; 
7. Bărbulescu Ionuț   – Poliție Roșiile; 
8. Curea Elena    – bibliotecar comuna Roșiile; 
9. Pătru Silvia     – Șef serviciu apă și canalizare Roșiile. 
Art. 2. Pe perioada concediilor de odihnă, concediilor de boală, a zilelor de 

recuperare, etc. atribuţiile persoanelor nominalizate la art. 1 vor fi preluate de 
înlocuitorii de drept, primarul având grijă în respectarea acestei prevederi. 

Art. 3. Organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului local de combatere a 
bolilor la animale sunt cele potrivit legii, iar atribuțiile unității locale de sprijin, în 
cazul apariției unei epizooti, sunt, dintre care:  
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- Aplicarea planului general de măsuri pentru prevenirea și combaterea 
epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările 
primite; 

- Respectarea prevederilor legislației veterinare referitoare la circulația 
animalelor și a produselor de origine animală, a măsurilor de carantină 
pentru animalele nou introduse în unitatea administrativ-teritorială, sau, în 
cazul apariției unei boli infecțioase, pentru prevenirea și combaterea 
acestora; 

- Urmărirea aplicării măsurilor de prevenire și combatere a bolilor epizootice, 
stabilirea responsabilităților pentru fiecare membru al Unității, pe 
sectoarede activitate și zone teritoriale; 

- Asigurarea legăturii permanente cu Unitatea locală de decizie și Unitatea 
operațională locală; 

- Aplicarea măsurilor stabilite de Unitatea locală de decizie și Unitatea 
operațională locală pentru deținătorii de animale, pentru prevenirea și 
combaterea bolilor transmisibile la animale. 

Art. 4. Cu data prezentei îşi încetează valabilitatea  orice dispoziţie contrară. 
Art. 5. Prezenta dispoziţie va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea în 

vederea efectuării controlului de legalitate, persoanelor nominalizate în prezenta 
dispoziţie și va fi adusă la cunoștiință publică prin grija secretarului general UAT 
Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Cu drept de contestaţie conform Legii nr. 554/2004 privind contencios 
administrativ. 

 
Roşiile, 04.01.2021 

             PRIMAR,                             Contrasemnează pentru legalitate,  
         CONSTANTIN DUMITRU                        Secretar general UAT Roșiile,  
                AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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