
ROMANIA
JUDEŢUL TIMIŞ
COMUNA OTELEC
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea Comandamentului!' antiepizotic local pentru 

prevenirea pătrunderii boiilor infecto-coniagioase pe teritoriul comunei

Conslliol locai al comunei Otelec judeţul TSmis;
Âvand in vedere referatul Primarului comunei Otelec, prin care se 

propune organizarea Comandamentuluii antiepizotic local pentru 
prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase pe teritoriul comunei 
O telec;

In conformitate cu prevederile Legii sanitar-veterinare nr 60 din 
1974 modificata si completata prin Legea nr.48/1994;

In temeiul prevederilor art.36 aiin.(1) a art.45 a!in.(1) din Legea 
nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale modificata si republicata

Art.1. începând cu data prezentei hotarari se organizeaza 
Comandamentul antiepizotic local , conform Anexei 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Atributiile Comandamentul antiepizotic local sunt cele 
prevăzute in Legea Sanitar -Vetarinara si sunt stabilite in Programul 
de masuri privind prevenirea introducerii pe teritoriul comunei Otelec a 
bolilor infecto-contagioase de mare difuzabilitate conform Anexei 2 
care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Circumscripţia Sanitar Veterinar U ivar.
Membrilor comisiei 
Publica, prin afişare .

Otelec

H O T Ă R Ă Ş T E :



ROMANŞA Anexa. nr. 1 Sa
JUDEŢUL TIMIŞ Hotararea nr , ET» 2010
COMUNA OTELEC
CONSILIUL LOCAL

COMPONENTA 
Comandamentului antiepizotic loca!

Nr
Crt

Nomele si prenumele Funcţia Calitatea in 
comandament

1/ Szabo Csaba Zoltan Primar Preşedintele
comandamentului

2./ Pascu Vasile Valentin viceprimar membru
3./ Purja Emil Post Politie 

Otelec
membru

4.1 Toth Ştefan Consilier local membru
5 ./ Heinrich îosif Preot membru
6 ./ Dr. Straut Ferlicia Medic de familie membru
7.1 Talpai Adela Director Şcoala 

Oteiec
membru

8 ./ Dr. Gagea loan Medic Vetarinar 
Concesionar

Secretar Tehnic

9 ./ Pop Maria Director Şcoala 
lohanisfeld

membru

10./ Mezei Arpad Consilier local membru
11./ Reprezentant DADR Timiş Inginer agronom 

CA Otelec
membru

12./ Dr.Dima Adrian Medic de familie membru
13./ Frasincar Gheorghe Referent III la 

Primaria Otelec
membru

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA
Consilier x



X t m ? ™ , «  Anexa n, 2 .a 
'i tP f  Hotararea nr 201G 
C O M U N A  O T E L E C  - .............“
CONSILIUL LOCAL

PROGRAM DE MASURI 
PENTRU PREVENIREA INTRODUCERII PE TERITORIUL COMUNEI

U IV A R A  INFLUENTEI AVIARE Si A BOLILOR DE
INFECTOCONTAGIOASE DE MARE S1FUZABÎLITATE

I.MASURI PENTRU PREVENREA INFLUENTEI AVIARE 
PE TERITORIUL C O M U N E I

1 .Se interzice scoaterea in afara curţilor a păsărilor pe străzi sau 
pe păşunile comunale sau pe iUCiiie de apa .

2 .In caz de mortalitati la pasari sau suspiciuni de boala, se va 
anunţa de indata medicul veterinar concesionar si sa va proceda la izloarea 
pasariior boinave

3. Se interzice orce mişcare a păsărilor in localitate si in afara 
localitatilor, cat si comercializarea acestora.

4. In caz de mortalitati la pasari, cadavrele animalelor moarte se 
vor pasatra in locuri închise, pana la sosirea medicului veterinar.Este interzis 
valorificarea sau instrainarea cărnii de pasare rezultata in urma tăierilor de 
necesitate.

5. Prelevarea de probe de la păsările boinave si examinarea 
clinica a acestora de către medicul veterinar.

6. Asigurarea de materiale pentru apararea antiepizotica a comunei 
respectiv covoare pe suport cauciucat, substante dezifectante, mijloace de 
transport si dezinfectie .echipamente de protectie.

II.MASURI IN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

1.Animalele receptive bovine,porcine,ovine,caprine si pasari vor ti 
examinate individual zilnic,in snopul depistării orcaror susoiciuni de 
boala,animalele bolnave sau moarte vor fi izolate pana la elucidarea 
diagnosticului.

2 .Curţile crescătorilor de animale care au primii vizitatori sau in 
care au avut acces mijloace de transport din zonele afectate de gripa aviara vor 
fi puse sub supraveghere sanitar veterinara timp de 30 zile,perioada in care 
păsările receptive vor fi controlate zilnic

3.Pasunatui animalelor din comunele de la frontiera Iugoslaviei s; 
de pe traseele rutiere nationaie.se va face sub examen si control sanitar 
veterinar zilnic.



Hi.MASURI PENTRU SUPRAVEGHEREA STAR!! DE
SĂNĂTATE A A n ¡MAL EL OR SALBATÎCE

mcessonar 3; Direcţia Sanitar v e te ' nara.T :m:s ori ce caz de suspiciune.
De asemenea vor fi anunţate si examinate sanitar veterinar păsării? 

îsite moarte pe terenurile oe vanatoare.
2. Verificarea si monitorizarea păsărilor migratoare pe culuaru! di 

¡or a acestora si in locurile unde statoneaza acestea

V.ANUNŢAREA,DECLARAREA..STINGEREA OFICIALA 
A BO LILO R EPiZOOTiCE MAJORE DE MARE 
DIFUZABILITATE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA 

60/1974 MODIFICATA PRIN LEGEA 75/1991.

1 .Respectarea întocmai a acţiunilor si masurilor cuprinse in 
Programul strategic de supraveghere,profilaxie si combaterea bolilor ia animale 
precum si Programele Naţionale de contiyenta pentru fiecare boala epizootica de 
mare difuzabilitate.

2 .Realizarea anchetelor epizootologice privind cauzele apariţiei 
focarului,evoluitia si masurile imediate de combatere a bolii precum si analiza 
fiecărui focar in parte.

3 .întocmirea concreta de programe si masuri de asanare ale bolilor 
epizootice de mare difuzabilitate.

4 .Elaborarea si punerea in aplicare a Programelor complexe de 
masuri diferenţiat in funcţie de gravitatea. bolii.gradul de 
difuzabilitate,particuiaritatile cailor ae transmitere si asigurarea de fonduri 
bugetare pentru combaterea epizootiilor in conformitate cu prevederile Legii 
sanitar veterinare,HG.614/1995,modificata si comletata prin HG 644/1996 si a 
Ordinului MAA nr.7/1998,inclusiv in cazul aplicarii"stamping-aut" in focarul de 
boala.

5.Monitorizarea focarelor de boala a evoluţiei bolii si a tuturor 
acţiunilor sanitar veterinare întreprinse in vederea lichidării acestora.

Incalcarea masurilor de la cao I ort 1. 4 se va sancţiona conform 
HG.794/1993,modificata cu HG .820/1994 cu amenda contravenţionala de la 100 
RON la 300 RON sau dupa caz si penala conform Legii 60/1974 modificata cu 
Legea 75/1991.

Stabilirea si constatatrea contravenţiilor se face de Primarul 
comunei cat si de imputernicitii acestuia si medicul veterinar concesionar.


