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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 
 
 
 
                                                                   

D I S P O Z I Ţ I E 
 

privind constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul UAT Puchenii Mari 
 
 
Negoi Constantin primar al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova; 

 
             

        Având în vedere Referatul nr.1884/27.01.2023 întocmit de Compartimentul Registrul 
Agricol 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Puchenii Mari prin care se constata 
necesitatea emiterii unei dispozitii cu privire la constituirea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul 
Primariei comunei Puchenii Mari 
- Adresa nr. 736/16.01.2023 a Directiei Sanitar Veterinare si  pentru siguranta Alimentelor 

Prahova; 
- Hotararea  Centrului Local de Combatere a Bolilor Prahova – Institutia Prefectului nr. 

1/12.01.2023; 
- Prevederile art. 26 alin (5) si alin (5/1)lit.c     din Ordonanta Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor ,aprobata  cu 
modificari si completari  prin Legea 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Prevederile Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru 
Siguranta Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice  de aplicare a 
Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale , a 
celor transmisibile de la animale la om , protectia animalelor  si protectia mediului , de 
identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, precum si a 
normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul 
Sigurantei alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

              În temeiul art.154 alin (1), art.155 alin(1) lit d. si alin (5) lit. b si h  şi art.196, alin.1 lit. b) 
din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
 modificările şi completările ulterioare; 
                       
    

Primarul comunei Puchenii Mari , judeţul Prahova , emite prezenta dispoziţie. 
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   Art. 1.(1). Se constituie UnitateaLocala de Sprijin la nivelul Primariei comunei Puchenii 
Mari, cu urmatoarea componenta: 
a) Presedinte Negoi Constantin – primar; 
b) Membrii obligatorii: 
1. Herea Constantin – viceprimar; 
2. Ceocea Mariana – secretarul general al comunei Puchenii Mari; 
3. Agent sef. Anghel Nicolae - George  - sef Post Politie Puchenii Mari; 
4. Dr. Popescu Dorin Niculae – medic de familie; 
c) Membrii facultativi: 
1. Chirca Marin – consilier; 
2. Sebe Georgiana Cristina – consilier; 
3. prof. Toma Cornelia – director Scoala Gimnaziala Puchenii Mari; 
4. Stefan Ana – agent agricol; 
5.Dr. Ditu Anca – medic veterinar oficial din cadrul Circumscriptiei Sanitar –veterinare si 
pentru Siguranta Alimentelor Oficiale Ploiesti; 
d) Secretar tehnic: dr.Kircă Alexandru Cosmin – medic veterinar de libera practica 
imputernicit in cadrul Circumscriptiei Sanitar – Veterinare Puchenii Mari. 
      (2). Unitatea constituita potrivit alin (1) isi desfasoara activitatea in conditiile legii si 
poate coopta, pentru sprijin si actiuni specific, reprezentanti ai altor institutii  publice, 
respective ai societatilor comerciale de pe teritoriul comunei Puchenii Mari. 

          Art.2. Coordonarea activitatilor Unitatii Locale  de Sprijin revine in sarcina domnului Negoi 
Constantin, primar al comunei Puchrenii Mari, conform prevederilor art. 155 alin (1) lit d) si alin 
(5) lit b.si h) din OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare. 
          Art.3. – Se stabilesc urmatoarele atributii si responsabilitati ale Unitatii Locale  de Sprijin: 
a)Monitorizează activitatea de creștere a animalelor din aria de competență 

- Deține o situație permanent actualizată a exploatațiilor de porci (mentinând concordanța 
dintre datele din Registrul Agricol și realitatea din teren); 
 
- Identifică și propune  plasarea sub supraveghere a expoatațiilor cu nivel ridicat de risc în 
aparația sau difuzarea de boli ; 

     - Identifică și propune  plasarea  sub supraveghere a exploatațiilor cu predispoziție la acte de 
comerț, inclusive în mediul online; 
     - Mobilizează structurile de control la nivel local pentru împlementarea măsurilor specific 
stabilite de CLCB;  
b) Asigură ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate în conformitate cu legislația în vigoare ; 
c) Asigură logistica și resursele financiare, umane și material necesare pentru punerea  în 
aplicare a măsurilor specifice(echipamente, substanțe dezinfectante, utilaje); 
d) Asigură o activitate de raportare în conformitate cu dispozițiile CLCB; 
e) Identifică riscuri și oportunități referitoare la biosecuritatea exploatațiilor de la nivel local și 
implementează măsuri specific. 
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        Art.4. – Se stabileste amenajarea unui spatiu  unde se vor putea efectua activitati sanitar – 
veterinare de ecarisare a teritoriului in cazul evolutiei unor epizootii cu mare contagiozitate 
prevazute in Programul actiunilor de supraveghere , prevenire , control si eradicare a bolilor la 
animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului , de 
identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor , caprinelor si ecvideelor, in locul numit T 
65 Ps 418 – satul Pietrosani. 
        Art.5. Prevederile prezentei dispoziţii vor fi duse la  îndeplinire de Unitatea Locala de 
Sprijin a Unitatii Administrativ Teritoriale Puchenii Mari. 
       Art.6. – Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica si se transmite , prin intermediul 
secretarului general al comunei Puchenii Mari, catre Institutia Prefectului Judetului Prahova, 
Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Prahova, membrii si secretariatul 
ethnic al Unitatii Locale de Sprijin prevazuti la art.1. 
                                                                           
                                                                     P R I M A R, 
                                                              Constantin Negoi  
 

                                                                                                        
                                                                                                                 Contrasemnează :     

                                                                                                         P.Secretar general al comunei,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                            Mariana Ceocea      
 
Puchenii Mari,  

      Nr.17/27.01.2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


