ROMANIA

GUVERNT'L ROMANIEI
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
rNsrrruTrA pREFEcruLur - JUDETUL sAlru
ORD|NUL
din

nr. /to

/ u Lt'€

2017

privind constituirea comisiei de evaluare
-t/
pentru a stabili valoarea de despigurbire a bovinelor reagente la tuberculoza bovini
din exploataliile nonprofesionale de pe raza judelului Silaj

AvAnd in vedere:

-

Referatul nr.6353 al Serviciului lManagement Institutional privind emiterea Ordinului
Prefectului;
prevederile Ordonanlei Guvernului nr. 4212004 privind organizarea activitSlii sanitar
veterinare gi pentru siguranla alimentelor, modificata si completatS;
prevederile H.G. nr. 1214107.10.2009 privind metodologia pentru stabilirea gi plata
despdgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tdiate, ucise sau altfel afectate
in vederea lichiddrii rapide a focarelor de boli transmisibile;
adresa nr. 14999/04.07.2017 a Direcliei Sanitare Veterinare 9i pentru Siguranta
Alimentelor Sdlaj.

Legea nr. ,340/2004 pivind prefectul
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare

in temeiut art. 26 din

gi

institulia prefectului,

PREFECTUL JUDE:TULUI SALAJ, emite urmdtorut

ORDIN:

Art. 1. Se organizeazd Comisia de evaluare a valorii de despdgubire a bovinelor
reagente la tuberculozd din exploata{iile nonprofesionale de pe raza jude,tului Sdlaj,
in urmdtoarea componenld.
ARDELEAN ROMOLICA
PECE IULIU
DUMTTRAS DOREL

BORZ GHEORGHE

- reprezerntant, Direclia Sanitard Veterinard 9i pentru
Siguranta Alimentelor Sdlaj
- reprezentant, Unitatea de Ameliorare si Reproduclie in
Zootehnie Sdlaj
reprezentant, Unitatea de Ameliorare gi Reproduclie in
Zootehnie Sdlaj
- reprezentant, Direc{ia pentru Agriculturd a jude{ului Sdlaj

-

Art.2 Comisia se completeazd cu primarul sau viceprimarul comunei in cauze.

Suma pentru pierderea suferita de proprietar prin tdierea, uciderea sau afectarea
in alt fel a animalului, la data cdnd a avut loc acliunea de lichidare a focarului de boald, se
stabilegte de cdtre comisia de evaluare, constituitd conform art. 1.

AIL3.
Art,

4.

Lucririle de secretariat vor fi asigurate $i gestionate de cdtre reprezentantul

Directiei Sanitare Veterinare 9i pentru Siguranta Alimentelor Sdlaj.
Membrii comisiei de evaluare rdspund solidar de stabilirea corecte a valorii de
Art.
inlocuire a animalului 9i de respectarea legislatiei in vigoare.

5.

Art,

6. Prezentul ordin se comunicd cu:
- Direclia Sanitard Veterinard 9i pentru Siguranla Alimentelor Sdlaj;
- Persoanele gi instituliilor mentionate la art. 1;
- Primdriile din judelul Silaj;
- Serviciul Management lnstitutional;
- Dosar ordine.
PREFECT,

