JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA TOMESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr. 37/ 2018
PRIVIND CONSTITUIREA UNITATII LOCALE DE SPRIJIN PENTRU COMBATEREA
BOLILOR TRANSMISIBILE ANIMALELOR
Consiliul local al comunei Tomesti , judetul Hunedoara;
In baza adresei nr. 13767 din 29.08.2018 a Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta
Alimentelor Hunedoara prin care comunica ca, Centrul local de Combatere al bolilor , structura condusa
de prefectul Judetului Hunedoara , are in component Unitatea Locala de Sprijin ;
Tinand cont de proiectul de hotarare nr. 31/10.10.2018 initiat de primarul comunei Tomesti, dl.
Vasiu adrain-Viorel privind constituirea unitatii locale de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile
animalelor inregistrata
Analizand Expunerea de motive a primarului comunei Tomesti privind constituirea unitatii locale
de sprijin pentru combaterea bolilor transmisibile animalelor inregistrata sub nr. 3/37 din 10.10.2018
In baza raportul compartimentului de resort nr. 4/37 din 10.10.2018 precum şi avizul favorabil
nr. 5/37 din 28.11.2018 al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociale,
buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert din cadrul Consiliului local al comunei Tomesti ;
In baza prevederilor art.26 alin.5ˡ lit..c din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind organizarea
activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta animalelor , modificata si completata;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.1, art.45 alin.1 si ale art.115 lit.b , alin.3 lit.a si b
din Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata cu modificarile si completarile
ulterioare :
H O T A R A S T E:
Art.1. Se constituie Unitatea Locala de Sprijin pentru Combaterea Bolilor Transmisibile
Animalelor in urmatoarea componenta :
- Vasiu Adrian-Viorel –primarul comunei Tomesti ;
- Tamas Octavian-Tiberiu - viceprimarul comunei Tomesti ;
- Giurgiu Sanda – secretarul comunei ;
- Braica Viorica –referent compartiment registru agricol
- Mihaluca Madalina-Catalina –agent Politie Tomesti
- Meltis Amalia – director Scoala Primara Tomesti
- Haida Calin – medic veterinar zonal
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarare se insarcineaza persoanele nominalizate la
art.1 .
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevazute de Legea
544/2004 a conteciosului administrativ,actualizata.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :
o Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara ;
o Primarului comunei Tomesti ;
o Persoanelor nominalizate ;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Olar Tania
Tomesti la 29.11.2018

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
GIURGIU SANDA

Notă : Prezenta hotărâre a fost adoptată cu cvorumul de __8_voturi “pentru” , din 9 consilieri în funcţie
(lipseste motivat domnul Nedea Ioan ) ; ____0__voturi “contra” ; ____0__voturi “abţineri’ , votul fiind
liber.

