ROMANIA
JUDETUL TULCEA
LOCALITATEA MAHMUDIA
CONSILIUL LOCAL
Hotararea nr.18

din 31.01. 2013

privind aprobarea constituirii Unitatii locale de sprijin a centrului local
de combatere a bolilor din comuna Mahmudia, judetul Tulcea

Consiliul local al comunei Mahmudia, intrunit in sedinta ordinara din data de 31
ianuarie 2013 , legal constituita prezenti fiind majoritatea consilierilor.
Vazand nota de control cu nr.14 din 17.01.2013 intocmita de catre inspectorii
Directiei Sanitar Veterinare Pentru Siguranta Alimentelor Tulcea, prin care au dispus ca
masura-reactualizarea prin hotararea Consiliului local a unitatii locale de sprijin a
centrului de combatere a bolilor din comuna Mahmudia.
Tinand seama de proiectul de hotarare elaborat si prezentat de catre primarul
comunei Mahmudia.
Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Mahmudia.
In baza prevederilor Legii nr.1/2008 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr.42/2004-privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si
pentru siguranta alimentelor.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.d, alin.6 lit.a pct.8 si alin.9 din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul prevederilor art.45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Pentru sprijinirea actiunilor de lupta impotriva bolilor transmisibile ale animalelor
si a zoonozelor la nivel de comuna Mahmudia.
Consiliul local al comunei Mahmudia
h o t a r a s t e:
Art.1- Se constituie Unitatea locala de sprijin a centrului local de combatere a
bolilor din comuna Mahmudia, judetul Tulcea in urmatoarea componenta :
Presedinte : Vramulet Gherghina- primarul comunei Mahmudia.
Membrii :
-Serpescu Ion –viceprimarul comunei Mahmudia.
-Erofei Igor-secretarul comunei Mahmudia.
-Caracostea Angheluta – seful postului de politie din comuna
Mahmudia.
-Paunoiu Mihai – medic veterinar zonal.
-Dima Gheorghe-tehnician veterinar

- Erofei Daria – functionar public, compartiment Registrul agricol in
cadrul Primariei comunei Mahmudia.
-Micu Machedon Vasile – director, S.C.UTIL AQUA MAHMUDIA
S.R.L.
-Stoica Florica –director, Liceul tehnologic Vasile Bacalu din
localitatea Mahmudia.
- Matfei Domnita – referent Camin cultural Mahmudia.
-Ghilan Veronica – inspector , compartiment contabilitate in cadrul
Primariei comunei Mahmudia.
Art.2-Unitatea locala isi va desfasura activitatea in conformitate cu prevederile
legale in vigoare si cu planul de masuri stabilite de Autoritatea Nationala SanitarVeterinara si pentru siguranta alimentelor.
Art.3- Pe data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari inceteaza aplicabilitatea
Hotararea Consiliului Local Mahmudia nr.20 din 09.februarie 2007 - privind aprobarea
constituirii Comandamentului antiepizootic local din comuna Mahmudia.
Art.3. - Prezenta hotărâre se publica pe site-ul propriu al Primariei comunei
Mahmudia si se comunică:
- Instituţiei Prefectului judeţului Tulcea
- Primarului comunei Mahmudia
- Membrilor Unitatii locale de sprijin
-Directiei DSVSA -Tulcea
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi ; 31 ianuarie 2013, cu un numar de 11 voturi
,,Pentru ,, , …. voturi ,,Abtineri,, ,…. voturi ,,Impotriva,, din totalul de 11 consilieri alesi.
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