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ROMANIA 
JUDEȚUL DOLJ 

PRIMĂRIA COMUNEI GÂNGIOVA 
 
 

DISPOZIȚIE NR. 31 / 12.01.2023 
privind constituirea Unității Locale de Sprijin 

la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Gângiova 
 

 
Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj  
având in vedere: 
- referatul nr.235/11.01.2023,  întocmit de către domnul Dutescu Radu Traian, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Gângiova, prin care se constată necesitatea emiterii unei 
Dispoziții cu privire la constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Primăriei comunei Gângiova, 
- Adresa nr.15729/27.12.2022 de la Directia SanitaraVeterinara si pentru Siguranta Alimentelor Dolj, 
- Ordinul prefectului nr.389/2022 privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al 
judetului Dolj, 
- 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, 

 
D I S P U NE: 

 
Art. 1. - (1) Se constituie Unitatea Locală de Sprijin la nivelul Primăriei comunei Gângiova, cu 
următoarea componență:  
a)Președinte:  Preda Cristache – primar; 

 
b) Membri obligatorii: 
1. Andrei Adrian – viceprimar; 
3. Sadoveanu Ioana - secretarul general al Primăriei Gângiova; 
4.Dr.Baloi Samir - medic veterinar de libera practica imputernicit la Circumscriptia Sanitara 
Veterinara de Asistenta - secretar tehnic 
5. agent șef Nitu Gabriel - șef Post Poliție Gângiova;  
6. Dr. Ciupitu Floare - medic de familie; 
 
c) Membri facultativi: 
7. Afronie Dumitru - consilier; 
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8. Marcu Alexandru - consilier; 
9. Prof. Rățulescu Ilona Elena - director Școala Gimnazială Gângiova; 
10. Cancea Elena - consilier compartiment Agricol; 
11. Pirvu Eugen - medic veterinar oficial din cadrul Circumscripției Sanitar – Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Oficiale ..................... din cadrul Direcției Sanitar – Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Dolj; 
 
(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 Gângiova. 
 
Art. 2. - Coordonarea activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina domnului Preda 
Cristache, primar al comunei Gângiova, 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: 
-implementeaza masurile de control ordonate de CLCB – ULD si CNCB 
-ajuta la evaluarea animalelor 
-asigura ecarisarea teritoriului 
-vegheaza la ordinea publica si asigura paza obiectivelor si a drumurilor 
-insoteste transporturilor de materiale de materiale patologice periculoase 
-ajuta la instalarea dezinfectoarelor rutiere si a afisajului de avertizare 
-ajuta la incarcarea cadavrelor 
-furnizeaza accesul rapid la resursele locale 
-asista CIT cu personal, vehicule, logistica si sedii/terenuri 
-furnizeaza utilajele necesare lucrarilor de sapare, ingropare, etc.. 
-aloca terenurile necesare ecarisarii alternative. 
 
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, în locul numit Fostul Complex 
de Suine. 
 
Art. 5. - Prevederile prezentei dispoziții sunt duse la îndeplinire de Unitatea Locală de Sprijin a 
Unității Administrativ Teritoriale Gângiova . 
 
Art. 6. - Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin și se transmite, prin intermediul 
secretarului general al municipiului/orașului/comunei, către: 
a) Instituția Prefectului Județului Dolj; 
b) Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Dolj; 
c) membrii și secretarul tehnic al Unității Locale de Sprijin prevăzuți la art. 1. 
 
       PRIMAR,                                                                      Contrasemneaza pentru legalitate, 
PREDA CRISTACHE                                                           SECRETAR GENERAL 

                                                                                           SADOVEANU IOANA 
 
 


