
România                                                                                                                                                                                                             
Judeţul Timiş 
Comuna Nădrag                                                                                                                                                      
Consiliul Local    
                                                                                                                                                                                  
                                                  HOTĂRÂREA nr. 18 
                                                    din 06 martie 2008  
                                                    
              Privind activarea comandamentului antiepizootic local al comunei Nădrag  
 
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş . 
             Având în vedere necesitatea prevenirii apariţiei de focare de gripă aviară şi pestă 
porcină pe teritoriul comunei Nădrag . 
             Ţinând cont de prevederile OG nr. 11/2006 aprobată prin Legea nr. 221/2006 cu 
privire la prevenirea gripei aviare şi prevederile Ordinului nr. 292/2006 şi HG nr. 
1700/2006 cu privire la combaterea pestei porcine  ;  
             În temeiul art. 36 al. 6 lit „a” pct.3 din Legea nr. 215/2001 republicată privind 
administraţia publică locală. 
             În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 modificată şi completată  privind 
administraţia publică locală ; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
             
            Art.1 Se aprobă activarea,începând cu data prezentei, a comandamentului 
antiepizootic local al comunei Nădrag , care va avea ca sarcină adoptarea şi urmărirea 
aplicării măsurilor sanitar veterinare de prevenire a gripei aviare şi a pestei porcine la 
nivelul comunei Nădrag . 
           Art. 2 Componenţa nominală a comandamentului antiepizootic local al comunei 
Nădrag este prezentată în anexa nr. 1 la prezenta. 
           Art. 3  Se aprobă planul de măsuri pentru pătrunderea pătrunderii bolilor infecto-
contagioase cu mare difuzabilitate ( gripa aviară şi pesta porcină) pe teritoriul comunei 
Nădrag , plan prezentat în anexa nr.2 la prezenta. 
           Art.4 Nerespectarea  măsurilor prevăzute la pct. a,b,e,f,h, din anexa nr.2 se 
sancţionează cu amenda de 100 lei , dacă prevederile legale speciale nu prevăd alte 
sancţiuni. 
            Art. 5 Sancţiunile stabilite la art. 4 vor fi aplicate de către lucrătorii Postului de 
Poliţie Nădrag 
            Art. 6  Prezenta hotărâre a fost adoptată cu …. voturi pentru…contra şi…abţineri.  
            Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Membrilor comandamentului antiepizootic local 
- Postului de poliţie Nădrag 
- Afişare.  

                                                                                                              Preşedinte şedinţă  
                                                                                                                    Jurj Remus 
Contrasemnează secretar 
 
Consilier juridic 
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Anexa nr.1 na HCL nr…………………… 
 
 
 

COMPONENŢA 
Comandamentului antiepizootic local al comunei Nădrag 

 
 

Numele şi prenumele 
 

Calitatea Funcţia 

Muntean Liviu Primar preşedinte 
Minea Vasile Viceprimar vicepreşedinte 
Buibaş Maria Agent agricol secretar 
 Medic veterinar secretar tehnic 
Fuior Mărioara Secretar comuna Nădrag membru 
Manea Silviu Şef Post Poliţie Nădrag membru  
Mărcuţ Monika Director grup şcolar membru 
Drăgan Grigore  Învăţător Şcoala Crivina membru 
Niţu Lucian Medic familie membru 
Jurj Remus Consilier local membru 
Vereşan Titu Consilier local membru  
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                                                                         Anexa nr. 2 la HCL nr……/……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MĂSURI 
Pentru prevenirea pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare difuzabilitate  

( influenţa aviară şi pesta porcină) pe teritoriul comunei Nădrag 
 
 
 
 
 

a) Izolarea păsărilor domestice şi a porcilor în curţi sau adăposturi bine îngrădite 
amenajate în gospodării , în vederea evitării venirii acestora în contact cu populaţia, cu 
animalele sălbatice sau cu alte animale domestice . 
b) Interzicerea accesului palmipedelor ( raţe şi gâşte ) şi a porcilor la luciuri de apă de pe 
teritoriul comunei. 
c) Semnalarea de urgenţă , de către cetăţeni sau autorităţile locale, a oricăror semne de 
boală a păsărilor de curte, porcilor sau a altor animale . Cazurile vor fi semnalate la 
Primăria Nădrag sau direct la Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţa Alimentelor Timiş. 
d) Asigurarea monitorizării apariţiei în aria administrativ – teritorială a păsărilor sălbatice 
migratoare . 
e) Interzicerea aducerii în pieţe în scopul vânzării a păsărilor şi porcilor vii, ouălor, 
carcaselor de păsări sau porci provenite din sectorul gospodăriilor populaţiei. 
f) Interzicerea mişcării în afara localităţii a tuturor speciilor de păsări şi porci. 
g) Recoltarea eventualelor cadavre de porci, păsări sălbatice sau domestice  şi 
transportarea lor în condiţii de siguranţă ( saci de plastic) la Laboratorul Sanitar – 
Veterinar Timişoara , în vederea efectuării analizelor de specialitate . 
h) Interzicerea împrăştierii gunoiului de grajd în afara cutţilor, acesta urmând să fie 
distrus prin ardere ăn incinta fiecărei gospodării .  
i) Asigurarea ecarisării localităţii .  
 

 
 


