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D I S P O Z I Ţ I A   Nr. 20 

din data de 27 ianuarie 2021 
 

privind reactivarea Unitatii  Locale de Sprijin pentru combaterea bolilor  
la nivelul comunei Vărădia de Mureș 

 

 

  Primarul comunei Vărădia de Mureș, judeţul  Arad, 
    Având în vedere: 
 - raportul viceprimarului comunei, prin care motiveaza necesitatea actualizarii Unitatii Locale de Sprijin 
pentru combaterea bolilor; 

- prevederile art. 26 alin.51, lit.c din OG. nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activitãtii sanitar-
veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
- prevederile art.4 din  OG 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a 

subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman; 
- prevederile art.9 alin.2 din HG 551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea si desfasurarea activitatii de 

neutralizare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman; 
- prevederile art.155, alin.(1), lit. ”c” și d , alin. (5), lit. ”a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 

În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 
 

PRIMARUL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 

D I S P U N E 
 

Art.1. Incepand cu data de 27 ianuarie 2021, se reactivează Unitatea Locala de Sprijin pentru 

combaterea bolilor la nivelul comunei Vărădia de Mureș, judetul Arad, ca urmare a apariției pestei 
porcine africană pe teritoriul UAT Vărădia de Mureș, în localitatea Lupești, nr.106, exploatatia d-lui 
Marcu Traian, dupa cum urmeaza: 

 PRESEDINTE – Miculiț Crina-Melania  - primar;. 
VICEPRESEDINTE – Mariș Silvius-Dumitru  - viceprimar. 
 SECRETAR: - Lupuțiu Lacrimioara   - secretar; 

MEMBRI :   
- Chirla Mihai-Claudiu    - medic veterinar; 
- Miculiț Manasie – inspector zonal; 

- Jurcoane Gelu   - sef Post Poliție; 
   -    Lupu Ioan – șef serviciu SVSU; 
  -   LuputGhenuț  - consilier local; 

Art.2. Unitatea Locala de Sprijin pentru combaterea bolilor Vărădia de Mureș are urmatoarele atributii: 
 - asigura logistica necesara Centrului Local de Combatere a Bolilor, punandu-i la dispozitie necesarul 
de material si personal, precum si sistemul de comunicare (telefon, calculator, fax); 
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- conlucreaza cu Departamentul de interventie in teren pentru limitarea extinderii bolii, evaluarea 
animalelor afectate, lichidarea focarului, acordarea de despagubiri si stingerea focarelor, contribuind cu 
mijloace (cisterne, camioane, tractoare, ifroane, s.a.) si materiale (apa, carburanti, alimente), precum 
si cu personal ajutator. 

- contribuie cu tot ce este necesar la implementarea masurilor de control si combatere a bolilor propuse 
de Unitatea Operationala Locala (respective, D.S.V.S.A.) insusite de Unitatea Locala de Decizie, care 
emite decizii obligatorii de respectat pentru toti factorii implicati. 

- colaboreaza cu celelalte unitati locale de sprijin din zonele de supraveghere pentru implementarea 
restrictiilor impuse pentru combaterea bolii. 
- stabilește Planul general de măsuri,pentru prevenirea și combaterea epizootiilor,în conformi-  tate 

cu prevederile legale,și cu recomandările primite din partea Centrului Județean de Combatere a 
Bolilor,prin popularizare și aducere la cunoștința cetățenilor.                                                                                                                                    
- analizează operativ evoluția epizootiei apărute,și eficiența măsurilor intreprinse,eventual adoptă 

măsurile de corecție care se impun,pentru combaterea răspândirii bolilor de la animale,la păsări,la om 
 - în caz de apariție a focarelor de boală, Unitatea Locală de Sprijin, va fi convocată de către Primar, 
 având următoarele obligații :                                                                                                                             

- să controleze dacă au fost aplicate, măsuri de izolare a animalelor,păsărilor suspecte de îmbolnovire 
sau bolnave, și să fixeze restricțiile necesare, după caz, la circulația animalelor, a păsărilor, a cărnii și 
produselor de origine animală, a furajelor, a materialelor care ar putea fi contaminate.                                                    

- să efectueze cercetări în legătură cu extinderea bolii, a epizotiiei, și să întocmească cartografia 
animalelor, păsărilor, din gospodăriile populației afectate, sau suspecte de îmbolnăvire recentă.                               
- să dispună sistarea emiterii Carnetelor de Producător și Adeverințelor de Sănătate pentru animale, în 

vederea desfacerii de produse de origine de animală,sau a vânzării de animale din acea zonă calamitată  
- să dispună și organizeze, acțiuni de deratizare și dezinsecție, împotriva factorilor generatori de epizotie 
sau maladie transmisibilă, în funcție de natura, locul și amploarea fenomenului epidemiologic.                   

- să intreprindă orice alte acțiuni specifice, pentru prevenirea și combaterea epizootiilor 
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziție, se încredințează membrii Unității 
Locale de Sprijin, Medicul Veterinar, Postul de Poliție şi se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – județul Arad; 

- D.S.V.S.A Arad ;   
 
          P R I M A R,                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
 CRINA-MELANIA MICULIŢ                                                                      SECRETAR GENERAL   

                                                                                                           LACRIMIOARA LUPUTIU  
 
 


	Primarul comunei Vărădia de Mureș, judeţul  Arad,

