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                               D I S P O Z I Ț I E 
 

privind constituirea Unit ății Locale de Sprijin  
la nivelul Unit ății Administrativ Teritoriale COMUNA CEICA 

 
   Având in vedere: 
- raportul nr.95/13.01.2023  întocmit de către d-na Malița Delia Monica,referent superior din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Ceica, prin care se constată necesitatea emiterii unei 
Dispoziții cu privire la constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Primăriei comunei Ceica, 
- Adresa nr.358/12.01.2023  a Institutiei Prefectului județului Bihor, 
- Ordinul prefectului 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 Ceica, 

D I S P U N E: 
 

            Art. 1.  - (1) Se constituie Unitatea Locală de Sprijin la nivelul Primăriei comunei Ceica, cu 
următoarea componență:  
a) Președinte: Șovre Ana Livia. – primar; 
b) Membri obligatoriu :  
1. Petrila Mariana Cornelia – viceprimar; 
3. Dorel Octavian Goldea - secretarul general al co munei Ceica 
4. agent șef Fericel Ioan. - șef Post Poli ție  Ceica;  
5. dr.Hora Delia. – medic de familie; 



 

 

 
 
c) Membri facultativi: 
1. Galea Moise- consilier; 
2. Marchi ș  Florin-. consilier; 
3. prof. Flonta Andrada- director Școala Gimnazial ă .nr.1 Ceica.; 
4. Mali ța Delia Monica – referent superior  agricol; 
 
d) Secretar tehnic: dr. Fila Ștefan - medic veterinar de liber ă practic ă împuternicit în cadrul 
Circumscrip ției Sanitar – Veterinare Ceica 
 
         (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 Ceica. 
 
          Art. 2.  - Coordonarea activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina doamne Șovre Ana 
Livia primar al comunei Ceica, 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 dispoziție 

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, în locul numit – PIAȚA CEICA 
                Art. 5.  - Prevederile prezentei dispoziții sunt duse la îndeplinire de Unitatea Locală de Sprijin 
a Unității Administrativ Teritoriale comuna Ceica. 
 



 
 

 

 

  

 

                Art. 6.  - Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin și se transmite, prin 
intermediul secretarului general al comunei, către: 
 
a) Instituția Prefectului Județului Bihor, 
b) Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor; 
c) membrii și secretarul tehnic al Unității Locale de Sprijin prevăzuți la art. 1. 
d) monitorul oficial local 
e) dosar dispoziții 
                    
 
 
   
 
                                                                                                             
                  Primar                                                                Viza pentru le galitate 
             Șovre Ana Livia                                                          Secretar general 
                                                                                           Dorel Octav ian Goldea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.3  din 13 ianuarie   2023. 
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Nr.95 din 13.01.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind constituirea Unit ății Locale de Sprijin 
la nivelul Unit ății Administrativ Teritoriale COMUNA CEICA 

 
 
 
     Având in vedere necesitatea constituirea Unit ății Locale de Sprijin 
la nivelul Unit ății Administrativ Teritoriale COMUNA CEICA 
 
- Adresa nr.358/12.01.2023  a Institutiei Prefectul ui jude țului Bihor, 
- Ordinul prefectului nr..18/11/01.2023 privind con stituirea Centrului Local de Combatere a 
Bolilor al judetului Bihor, 
- prevederile art. 26 alin. (5) și alin. (5 1) lit. c) din Ordonan ța Guvernului nr. 42/2004 privind 
organizarea activit ății sanitar-veterinare și pentru siguran ța alimentelor, aprobat ă cu 
modific ări și complet ări prin Legea nr. 215/2004, cu modific ările și complet ările ulterioare, 
- prevederile Ordinului presedintelui Autorit ății Na ționale Sanitare Veterinare si pentru 
Siguran ța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelo r metodologice de aplicare a 
Programului ac țiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protec ția animalelor și protec ția mediului, de 
identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, cap rinelor și ecvideelor, precum și a 
Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul 
siguran ței alimentelor, cu modific ările și complet ările ulterioare, 
  
Propun primarului comunei Ceica emiterea unei dispo ziții cu privire la constituirea Unit ății 
Locale de Sprijinla nivelul Unit ății Administrativ Teritoriale COMUNA CEICA. 
  
                                                                   referent superior compartiment  agr icol 
 

                       Mali ța Delia Monica 


