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          R O M Â N I A        Ex.2. 
MINISTERUL AFACERILOR 
              INTERNE 
INSTITU IA PREFECTULUI  
JUDE UL CARAŞ-SEVERIN 
 
 

O R D I N 
privind desemnarea de către Prefectul Jude ului Caraş-Severin a reprezentantului Unită ii locale de decizie 

din cadrul Centrului de Combatere a Bolilor al Jude ului Caraş-Severin, în comisia de evaluare ce se 
constituie, conform art.7, alin. (1) din HG. nr.1.214/2009, în vederea  stabilirii sumelor pentru pierderile 

suferite de proprietari în urma lichidării focarelor de boală transmisibilă a animalelor - 1 focar de Anemie 
Infecțioasă Ecvină AIE stabilit conform: Buletinului de Analiză 11.551/21.06.2017 la exploata ia apar inând 

domnului Valentin Petru din orașul Bocșa, str. Biniș, nr.4, precum şi de convocare a acestei comisii de 
evaluare. 

 
 
 Având în vedere prevederile art. 7, alin (1) lit. c) şi ale art. 7 alin. (2) din H.G.  nr. 1.214/2009, 
privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, 
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând Referatul Serviciului Dezvoltare Economică și Monitorizarea Serviciilor Publice 
Deconcentrate nr. 4/3.609/SDEMSPD/18.07.2017, întocmit în baza adresei Direcției Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin nr. 1.703/14.07.2017 cu propunere de emitere Ordin Prefect 
privind desemnarea de către Prefectul Județului Caraș-Severin a reprezentantului Unită ii locale de decizie 
din cadrul Centrului de Combatere a Bolilor al Jude ului Caraş-Severin, în comisia de evaluare ce se 
constituie, conform art.7, alin. (1) din HG. nr.1.214/2009, în vederea  stabilirii sumelor  - 1 focar de Anemie 
Infecțioasă Ecvină AIE stabilit conform: Buletinului de Analiză 11.551/21.06.2017 la exploata ia apar inând 
domnului Valentin Petru din orașul Bocșa, str. Biniș, nr.4, precum și de convocare a comisiei de evaluare; 
 În temeiul prevederilor art.26, alin.(1) din Legea nr.340/2004, privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 Prefectul Jude ului Caraş-Severin, emite prezentul 
 

O R D I N: 
 

 Art.1. Reprezentantul Unită ii locale de decizie din cadrul Centrului de Combatere a Bolilor al 
Jude ului Caraş-Severin, desemnat de către Prefect, pentru a face parte din comisia de evaluare şi stabilire a 
sumelor pentru pierderile suferite de proprietari prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalelor, la 
data când a avut loc ac iunea de lichidare a focarelor de boală - 1 focar de Anemie Infecțioasă Ecvină AIE 
stabilit conform: Buletinului de Analiză 11.551/21.06.2017 la exploata ia apar inând domnului Valentin 
Petru din orașul Bocșa, str. Biniș, nr.4, existent în localitatea menționată anterior din jude ul Caraş-Severin, 
este domnul Bugariu Remus, din cadrul Direc iei pentru Agricultură Jude eană Caraş-Severin. 
 Art.2. Se convoacă pentru data de 20.07.2017, ora 10,00, la sediul Direc iei Sanitare Veterinare şi 
pentru Siguran a Alimentelor Caraş-Severin, Comisia de evaluare nominalizată de către Direc ia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Caraş-Severin, pentru unitatea administrativ-teritorială orașul 
Bocșa, str.Biniș, nr.4 în următoarea componen ă: 

- Enașel Petru   - Reprezentantul Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru 
   Siguran a Alimentelor Caraş-Severin; 

 - Bold Nicu               - Reprezentantul Teritorial al Ministerului Agriculturii şi  
                                                                   Dezvoltării Rurale cu atribu ii în stabilirea valorii genetice  
                                                                   animalelor – Oficiul Județean de Zootehnie Caraș-Severin, 

- Bugariu Remus             - Reprezentantul Unită ii locale de decizie din cadrul Centrului 
                                                       Local de Combatere a Bolilor al Jude ului Caraş-Severin; 
- Cismăneanțu Eugen     - Reprezentantul Unită ii locale de sprijin - Primarul  

                                                                   Orașului Bocșa. 
 

 La şedin a de convocare va fi prezent Directorul Executiv al Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguran a Alimentelor Caraş-Severin sau înlocuitorul de drept al acestuia, care va informa comisia cu privire 
la focarul stabilit conform: Buletinului de Analiză 11.551/21.06.2017 la exploata ia apar inând domnului 
Valentin Petru din orașul Bocșa, str. Biniș, nr.4 precum şi asupra atribu iilor legale ale acestei comisii. 
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Art.3. Comisia de evaluare îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribu iile stabilite prin H.G.  
nr. 1.214/2009. 

La finalul acțiunii de evaluare a efectivelor de animale bolnave în vederea stabilirii sumelor pentru 
acordare de despăgubiri proprietarilor de animale tăiate Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Caraș-Severin va înainta, spre știință Instituției Prefectului-Județul Caraș-Severin copii de pe 
fiecare dintre procesele –verbale întocmite în conformitate cu prevederile legale. 

Art.4.  Prezentul Ordin intră în vigoare la data comunicării şi se transmite prin grija Serviciului 
Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Directorului Executiv al Direc iei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor Caraş-Severin, persoanelor nominalizate în prezentul 
ordin, Serviciului Verificarea Legalită ii Actelor, a Aplicării Actelor Normative şi Contenciosul 
Administrativ din cadrul Institu iei Prefectului - Jude ul Caraş-Severin precum şi Ministerului Afacerilor 
Interne. 
  

P R E F E C T, 
 
       Florența-Maria ALBU                                             

              
                                                SERVICIUL VERIFICAREA LEGALITĂŢII  

 ACTELOR, A APLICĂRII ACTELOR   
      NORMATIVE ŞI CONTENCIOSUL          
                    ADMINISTRATIV, 

                ŞEF SERVICIU, 
                
             Liliana TURCOANE 
         
                 SERVICIUL DEZVOLTARE ECONOMICĂ  

     ŞI MONITORIZAREA  SERVICIILOR  
           PUBLICE  DECONCENTRATE 

                                                                                                     ŞEF SERVICIU, 
      
                                                                                                         DORAN Ion    
 

  DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI  
    PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR  

    CARAŞ-SEVERIN, 
     DIRECTOR EXECUTIV, 

         
     Nicolaie CRISTA  
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