
ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA BĂTRÂNA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A  Nr.  4 /2021  

privind  reactualizarea  unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi  combaterea  bolilor transmisibile ale
animalelor si a zoonozelor  la nivelul comunei Bătrana

Consiliul local al comunei BĂTRÂNA,Judeţul Hunedoara;
           Analizând referatul de aprobare cu nr.12/02.02.2021  prezentat de primarul comunei Bătrana din 
care rezulta necesitatea reactualizarii  unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi  combaterea  bolilor 
transmisibile ale animalelor si a zoonozelor  la nivelul comunei Bătrana datorita faptului ca au aparut unele 
modificari in componenta unitatii locale de sprijin;

Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.3/02.02.2021 privind  reactualizarea  unităţii locale de 
sprijin pentru prevenirea şi  combaterea  bolilor transmisibile ale animalelor si a zoonozelor  la nivelul 
comunei Bătrana,initiat de dl primar Herciu Radu.

Avand in vedere referatul de specialitate cu nr.15/08.02.2021 al compartimentului agricol precum si
avizul favorabil cu nr.248/22.02.2021 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei 
Batrana.
              Având în vedere prevederile art.26 alin 5 1 lit c  din Ordonanţa Guvernului României nr.42/2004 
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare ,cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul 
32/2006 privind aprobarea normei sanitare veterinare care stabileste prevederi specifice pentru controlul si 
eradicarea bolii limbii albastre.
             În temeiul prevederilor art.129  alin. 1 si alin 2 lit”d” coroborat cu alin.7 lit”s”, ale art.196 alin.1 lit 
a,art.197 alin 4 si 5 ,art.199  alin 1 si 2 precum şi ale art.243 alin.1 lit”a” din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E 

             Art.1.Aprobă reactualizarea unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor 
transmisibile ale animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrana,conform anexei care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.

             Art.2.Unitatea locală de sprijin va lua măsuri concrete de prevenire a apariţiei unor focare şi 
răspunde de aplicarea tuturor măsurilor pentru prevenirea şi lichidarea epizotiilor.

             Art.3. Unitatea locală de sprijin va asigura îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în conformitate cu 
prevederile legale,împreună cu serviciile sanitar-veterinare,serviciul antiepizootic,prevăzut în regulamentul 
de organizare şi funcţionare a serviciilor sanitar-veterinare.

             Art.4. Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr.29/2016 a Consiliului Local 
Bătrana.

             Art.5 Prezenta hotărâre poate fi atacata la instanta in conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului 
administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.



             Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :Instituţiei Prefectului,judeţul Hunedoara, D.S.V.S.A 
Hunedoara, C.S.V.Dobra-medic zonal,membriilor unităţii locale de sprijin,altor persoane interesate şi se 
aduce la cunoştiinţa publicului prin afişare la sediul Consiliului Local Bătrana.

                                                                                                                         Bătrâna la 22 februarie 2021

                PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ                                               CONTRASEMNEAZA
                 Pascotesc Ciprian Sergiu                                                    Secretar general al comunei,
                                                                                                                  Barb  Camelia Cosmina

                                                                Nr. de consilieri prezenti:  9 din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate simpla,art.5 lit ee)-5voturi

Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:9

Voturi impotriva:0
Abtineri:0



Anexă 
La Hotărârea nr.4/2021

TABEL NOMINAL

Cu componenţa unităţii locale de sprijin pentru prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile ale
animalelor si a zoonozelor la nivelul comunei Bătrina

Nr.
Crt.

Funcţia Numele şi
prenumele

Funţia şi
locul de
muncă

Adresa Telefon

Acasa Serviciu

1. Preşedinte Herciu Radu Primar Sat.Bătrâna,nr.53 075581132
7

0726170224

2. Membrii Pascotesc 
Ciprian Sergiu

Viceprima
r 

Sat Bătrâna,nr.40 073558631
4

-

3. „ Barb Camelia
Cosmina

Secretar
general al
comunei

„ 075234831
3

-

4. „ Lăncrăjan Ioan Medic
veterinar

Sat
Dobra,com.Dobr

a

- -

5. „ Dobra Marius
Florin

Referent Sat Fata
Rosie,nr.2

074971713
5

-

6. „ Barna Florin Sef post
poliţie

Sat
Dobra,com.Dobr

a

072452752
8

7. „ Paveloni
Gheorghe

Consilier Sat Bătrâna,nr.64 074725070
7

-

8. „ Pascotesc
Viorel 

Padurar Sat Batrana
,nr.40

074258003
8

-

9. „ Costa
Gheorghe

Casier Sat Piatra,nr.15 074607967
5

-

                                                                                                  Bătrâna la 22 februarie 2021

      
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
         Pascotesc Ciprian Sergiu                                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                                                  Barb Camelia Cosmina




