ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 33 /2019
privind modificarea H.C.L. nr.65/2010,referitoare la constituirea Unităţii Locale
de Sprijin la nivelul municipiului Orăştie, pentru combaterea bolilor
transmisibile ale animalelor şi zoonozelor

Consiliul Local al Municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere:
- Ordinul Prefectului – Judeţul Hunedoara nr.213/2018, privind
reactualizarea componenţei Centrului Local de Combatere a Bolilor al Judeţului
Hunedoara şi modificarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi
funcţionarea centrului local;
- proiectul de hotărâre nr.37/2019, expunerea de motive a Primarului
Municipiului Orăștie, înregistrată cu nr.2069/15.02.2019, raportul Direcţiei A.P.L
nr.2070/15.02.2019 ;i raportul de avizare al comisiei pentru administraţie locală.
Ţinând cont de prevederile art.26, alin.(5ˆ1), lit.c din O.G. nr.42/2004,
privind organizarea activităţii sanitar–veterinare și pentru siguranţa alimentelor,
cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederiloe art. 36, alin.(6), lit. a, pct.8 şi ale art. 45, alin.(1), din
Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se modifică art.1 al H.C.L. nr.65/2010, care va avea următorul
cuprins: ,,Aprobă constituirea Unităţii Locale de Sprijin la nivelul municipiului
Orăştie pentru combaterea bolilor transmisibile ale animalelor şi zoonozelor, în
următoarea componenţă :
1.Bălan Ovidiu – Președinte
2.Ţambă Alin – membru
3. Iordan Teodor – membru
4.Rădulesc Sorin – membru
5.Oltean Valerius – membru
6.Popescu Marieta – membru
7.Bâldea Valeria - membru
8.Caraşcă Marcel – membru
9.Hristache Laurenţiu – membru
10.Achim Graziela – membru

11.Moga Adrian – secretar, fără drept de vot”
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara;
- Direcţiei Sanitar Veterinare și pentru Siguranţa Alimentelor
Hunedoara;
- Membrilor comisiei.

Orăștie, 21.02.2019

Preşedinte de şedinţă,
jr.Pașca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în ședinţa ordinară din data de 21 februarie 2019, prin vot secret,
cu unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcţie (19 prezenţi).

