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DISPOZIŢIA Nr. 3 

din 16. 01. 2023 
privind constituirea Unit ății Locale de Sprijin  

la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Rosiori 
Având în vedere adresa nr. 358/12.01.2023 a Instituției Prefectului - Județul Bihor și Ordinul Prefectului 

nr. 18/11.01.2023 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bihor;  
 
    Având in vedere: 
      
     - Adresa nr. nr. 358/12.01.2023  a Institutiei Prefectului județului Bihor, 
     - Ordinul prefectului nr. nr. 18/11.01.2023  privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al 
judetului  Bihor , 
     - prevederile art. 26 alin. (5) și alin. (51) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 
activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
215/2004, cu modificările și completările ulterioare, 
     - prevederile Ordinului presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si 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, cu 
modificările și completările ulterioare, 
    În temeiul prevederilor art. 154 alin. (1), ale art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și h) și ale art. 196 alin. (1) lit. 
b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
                     Primarul comunei Roşiori 

D I S P U NE: 
 

Art. 1.  - (1) Se constituie Unitatea Locală de Sprijin la nivelul Primăriei comunei Rosiori, cu următoarea 
componență:  
    a) Președinte: ec. Kelemen Zoltan – primar; 
b) Membri obligatorii:  
1. Kerecsenyi Emeric – viceprimar; 
3. Varga Sandor - secretarul general al comunei Rosiori; 
4. agent șef Mathe Francisc - șef Post Poliție  Rosiori;  
5. CMI dr.Farkas-Pall Zsuzsanna – medic de familie; 
 
c) Membri facultativi: 
1.  Kelemen Geza consilier; 
2.  Nagy Zoltan consilier; 
3. Roboș Gavril consilier; 
4. prof. Toth Enikő - director Școala Gimnazială ”Jako Zsigmond” Roșiori; 
5. ing.Csikai Cristina- agent agricol; 
5. ............................  - medic veterinar oficial din cadrul Circumscrip ției Sanitar – Veterinare și pentru 
Siguranța Alimentelor Oficiale ..................... din cadrul Direc ției Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor ……………; 



 
d) Secretar tehnic: dr. Czirjak Zsolt - medic veterinar de liberă practică împuternicit în cadrul 
Circumscrip ției Sanitar – Veterinare Roșiori 
 
(2) Unitatea constituită potrivit alin. (1) își desfășoară activitatea în condițiile legii și poate coopta, pentru sprijin și 
acțiuni specifice, reprezentanți ai altor instituții publice, respectiv ai societăților comerciale de pe teritoriul comunei 
Roșiori. 
 
Art. 2. - Coordonarea activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina domnului Kelemen Zoltan, primar al 
comunei Rosiori, conform prevederilor art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și h) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art. 3.  - Se stabilesc următoarele atribuții și responsabilități ale Unității Locale de Sprijin: 

a) Reactualizeaza componenta in conformitate cu dispozitiile CLCB . 

b) Monitorizeaza activitațea de crestere a animalelor din aria de competenta 

o Detine o situatie permanent actualizata a exploatatiilor cu porci  (mentinand concordanta dintre 
datele din Registrul Agricol si realitatea din teren) 

o Identifica si propune plasarea sub supraveghere a exploatatiilor cu nivel ridicat de risc in aparitia 
sau difuzarea de boli (tinand cont de geografia, fauna, vegetatia, infrastructura, obiceiurile, 
evenimentele, etc. de la nivel local) 

o Identifica si propune plasarea sub supraveghere a exploatatiilor cu predispozitie la acte de comert, 
inclusiv in mediul online 

o Mobilizeaza structurile de control de la nivel local pentru implementarea masurilor mentionate la 
Art 2 din prezenta hotarare 

c) Asigurara ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate in conformitate cu legislatia in vigoare 

d) Asigura logistica si resursele financiare, umane si materiale necesare pentru punerea in aplicare a 
masurilor enumerate la Art.2 (echipamente, substante dezinfectante, utilaje, etc). 

e) Asigura o activitate de raportare in conformitate cu dispozitiile CLCB 

f) Identifica riscuri si oportunitati referitoare la biosecuritatea exploatatiilor de la nivel local si 
implementeaza masuri specifice  

Art. 4. - Se stabilește amenajarea unui spațiu unde se vor putea  efectua activități sanitar  - veterinare de ecarisare a 
teritoriului în cazul evoluției unor epizootii cu mare contagiozitate prevazute în Programul 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  
Art. 5.  - Prevederile prezentei dispoziții sunt duse la îndeplinire de Unitatea Locală de Sprijin a Unității 
Administrativ Teritoriale Rosiori . 
 
Art.6.  Prezenta dispoziție se comunică, în termenul prevăzut de lege cu:  Instituția Prefectului - Județul Bihor, 
Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor, membrii și secretarul tehnic al Unității Locale de 
Sprijin prevăzuți la art. 1 și se aduce la cunoștință publică prin depunere la Monitorul Oficial al Comunei Roșiori, 
în format electronic, la pagina de internet www.rosiori.ro, în subeticheta „DISPOZIȚIILE AUTORITĂȚII 
EXECUTIVE”         
 
 
 
 
 
 
 

PRIMARUL COMUNEI RO ȘIORI, 
 

���� …………………………….……… 
                  Ec.Kelemen Zoltan 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 

 
���� ………………….……… 

 Varga Sandor 


