
ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI PERIEŢI

Judeţul Olt, comuna Perieţi, tel.0349/525000,fax.0349/525000

DISPOZIŢIE3

Cu privire la: A ctualizare U nitate  Locală de Sprijin pentru Com baterea Bolilor.

Ec. Vâlceleanu Costin Robert, primarul comunei Perieţi, judeţu l Olt;
Având în vedere:

adresa nr. 12950/14.07.2016 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor O lt;
ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 125/25.08.2014 referitor la actualizarea Centrului 
Local de Combatere a Bolilor ;
prevederile art. 26 alin. (51), lit. « c » din O.G. nr. 42/2004, privind organizarea 

activităţii sanitar -  veterinare, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederile H.G. nr. 1189/2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului 
Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestuia.

în tem eiul art. 63 alin . (5) lit. b), art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin .(1) lit. a) din 
Legea Adm inistraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu m odificările şi 
com pletările  ulterioare,

PRIM ARU L CO M UNEI PER IEŢI&

DISPUNE

Articolul 1. începând cu data emiterii prezentei dispoziţii se actualizează Unitatea Locală 
de Sprijin pentru Combaterea Bolilor, constituită la nivelul comunei Perieţi, judeţul Olt, în 
următoarea componenţă:

Nr.
crt.

Numele şi prenumele Funcţia în 
comisie

Funcţia la locul 
de muncă

Date de contact

1. Vâlceleanu Costin Robert Preşedinte Primar 0742050770 
0743540712 .........2. Dobre Ilie Vicepreşedinte Viceprimar

3. Olteanu Elena Membru Secretar 0742060474
4. Preoteasa Anatolie Membru Medic veterinar 0742284268
5. Rosiulescu Mariana Membru Medic de familie 0747128829
6. Pîrveci Amalia Elena Membru Medic de familie 0349525000
7. Popa Ion Membru Director unitate 

de învăţământ
0249481677

8. Floarea Cornel Constantin Membru Agent şef principal 0249481613

Articolul 2. (1) Locaţiile de pe teritoriul localităţii în care poate fi amenajatcentrul de
intervenţie în teren în caz de criză epidemiologică se stabileşte la sediul Dispensarului Veterinar 
de pe raza comunei Perieţi, judeţul Olt.

(2) Locurile identificate de pe teritoriul care pot fi folosite în scopul ecarisării alternative în 
caz de criză epidemiologică este în locaţia fostelor grajduri comunale.

(3) Rezervele de personal, persoanele care deţin diverse vehicule (tractoare, remorci, 
excavatoare, etc.) la care se poate apela în caz de criză epidemiologică sunt următoarele: 
Andreescu Paul (tel 0745643433), Ghiocanu Marin (0755873409), Rada Vasile (0751366873).



Articolul 3. Atribuţiile principale ale Unităţii locale de Sprijin pentru combaterea Bolilor

Im plem entarea prom ptă şi eficientă a m ăsurilor de combatere a bolilor;
Organizarea de campanii de vaccinare de necesitate, atunci când este cazul;
Colaborarea cu laboratorul din cadrul Direcţiei Sanitare V eterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Olt, în vederea confirmării diagnosticelor, atunci când este 
cazul;
Colaborarea cu presa şi alte instituţii cu privire la inform area populaţiei în legătură cu 
măsurile de control şi combatere a bolilor;

- îndeplinesc orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege.

Articolul 4. Unitatea Locală de Sprijin pentru Combaterea Bolilor se întruneşte în şedinţe 
lunare sau de câte ori este nevoie, la solicitarea prim arului, pentru evaluarea, controlul, 
eradicarea bolilor şi informează Direcţia Sanitară Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor Olt 
despre măsurile adoptate.

Articolul 5. Prezenta dispoziţie se va comunica:
Instituţiei Prefectului -Judeţul Olt;

M em brilor Unităţii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor;
Se face publică prin afişare.

sunt:

VÂLCELEANU

Avizat pentru legalitate
SECRETAR,

Ec. Elena OLTEANU

Nr /& £  I ! 8  / juJL j . 2016


