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DISPOZIȚIA Nr. 1 

Privind actualizarea Unității Locale de Sprijin (U.L.S.) pentru combaterea bolilor la nivelul 

U.A.T. Blandiana, județul Alba. 

 

             Primarul comunei Blandiana, județul Alba 

  Având în vedere: 

            - referatul de specialitate Nr. 7/03.01.2023 întocmit în baza adresei nr. 

15379/G/SC/28.12.2022, transmisă de către Instituția Prefectului Județului Alba, cu privire la 

necesitatea actualizării componenței  nominale a Unității Locale de Sprijin de la nivelul comunei 

Blandiana; 

 În conformitate cu prevederile: 
- Ordinului nr. 73/2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui 

Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, 

prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 

protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului 

de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor.  

- art. 26 alin. 5
1
 lit. c din O.G. nr. 42 / 2004 -  privind organizarea activității sanitar 

veterinare și pentru siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul  art.155 alin.1 lit. d , alin. 5, lit. b și a art.196 alin.1 lit. b din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

D I S P U N E: 

 

 Art. 1.  Se actualizează Unitatea Locală de Sprijin pentru combaterea bolilor, organizată la 

nivelul comunei Blandiana, în următoarea componență : 

                 1. Gherman Nicolae – Primar – Președinte  

                 2. Ursu Mircea – viceprimar – membru  

                 3. Cunțan Ioan Ovidiu – secretar general comuna – membru  

                 4. Sibișan Nicolae Ioan – medic veterinar concesionar – membru  

                 5. Ursu Bianca Maria - director Școala Generală Blandiana – membru 

                 6. Onu Dacian - șef post Poliție Blandiana-membru 

                 7. Hălălae Dan Alexandru – medic de familie - membru 

 Art.2. Unitatea Locala de Sprijin constituită conform  art. 1 își va desfășura activitatea 

conform legii, va putea coopta pentru sprijin și acțiuni specifice și reprezentanți ai altor instituții 

sau societăți comerciale, care se vor subordona acesteia. 

 Art.3. Coordonarea tuturor activităților Unității Locale de Sprijin revin în sarcina 

Primarului comunei Blandiana. 

 Art.4. Atribuțiile Unității Locale de Sprijin sunt următoarele : 

   1. Analizează periodic situația sanitar-veterinara de pe raza comunei Blandiana, ia măsuri 

și face propuneri corespunzătoare.  

 2. Propune măsuri pentru instruirea, folosirea conform normelor sanitar veterinare a 

pășunilor și adăposturilor pentru animale . 

 3. Ia măsuri pentru colectarea și distrugerea cadavrelor de animale și păsări .  

 4. Sprijină acțiunile de ecarisaj pentru câinii fără stăpân.  
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 5. Stabilește planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizotiilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare și/sau a recomandărilor primite din partea Centrului 

Județean de Combatere a Bolilor . 

 6. Popularizează prin aducerea la cunoștință publică a măsurilor luate sau care se impun 

a fi luate. 

  7. Asigură baza tehnică, materială precum și condițiile organizatorice necesare aplicării 

planului de măsuri. 

Art.5. Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 

554/2004, cu modificările si completările ulterioare. 

Art.6. Începând cu data emiterii prezentei dispoziții, orice alte dispoziții contrare își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.7. Prezenta Dispoziție se va comunica către :  

- Instituția Prefectului – Județul Alba  

- Membrilor comisiei 

- Se va afișa la sediul instituției și pe site-ul primăriei www.comuna-blandiana.ro 

 

 

 

Blandiana, 03.01.2023 
 

 

 

 PRIMAR,                     Contrasemnează, 

      Gherman Nicolae                                                                    Secretar general comuna 

                                                                                                               Cunțan Ioan Ovidiu 
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Nr.   7  / 03.01.2023 

 

Referat de specialitate 

Privind actualizarea componenței nominale a Unității Locale de Sprijin de la nivelul comunei 

Blandiana, județul Alba. 

 

 Subsemnatul, Matei Cornel, persoană responsabilă cu atribuții pe linie de gestionare a 

situațiilor de urgență la nivelul comunei Blandiana, județul Alba:  

  - Având în vedere adresa nr.15379/G/SC/28.12.2022 a Instituției Prefectului Județului 

Alba cu privire la necesitatea actualizării componenței nominale a  Unității Locale de Sprijin 

(ULS) de la nivelul unități administrativ-teritoriale; 

- Pentru sprijinirea acţiunilor de luptă împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a 

zoonozelor conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 - privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările și completările 

ulterioare, aprobată prin Legea nr. 1/2008 - și raportat la modificările intervenite în structura 

entității, propun emiterea unei dispoziții privind actualizarea componenței Unității Locale de 

Sprijin (ULS) de la nivelul comunei Blandiana, componentă funcțională în cadrul Centrului 

Local de Combatere a Bolilor de la nivelul Prefecturii Alba.  

- Dintre atribuțiile Unității Locale de Sprijin, pot fi menționate următoarele: 

 1. Analizează periodic situația sanitar-veterinara de pe raza comunei Blandiana, ia 

măsuri și face propuneri corespunzătoare.  

 2. Propune măsuri pentru instruirea, folosirea conform normelor sanitar veterinare a 

pășunilor și adăposturilor pentru animale . 

 3. Ia măsuri pentru colectarea și distrugerea cadavrelor de animale și păsări .  

 4. Sprijină acțiunile de ecarisaj pentru câinii fără stăpân.  

 5. Stabilește planul general de masuri pentru prevenirea si combaterea epizotiilor în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare și/sau a recomandărilor primite din partea Centrului 

Județean de Combatere a Bolilor . 

 6. Popularizează prin aducerea la cunoștință publică a măsurilor luate sau care se impun 

a fi luate. 

  7. Asigură baza tehnică, materială precum și condițiile organizatorice necesare aplicării 

planului de măsuri. 

 

Blandiana , 03.01.2023 

 

Compartimentul Administrativ-deservire 

Matei Cornel 
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