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H O T A R A R E 

 

Priveste: desemnarea persoanei responsabile cu ecarisarea animalelor moarte in 

gospodariile crescatorilor individuali si pe teritoriul municipiului Alexandria. 

   

             Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta 

ordinara, avand in vedere : 

 - expunerea de motive nr. 5195/17.02.2015 a Primarului municipiului Alexandria; 

 - raportul de specialitate nr. 5192/17.02.2015 al Directiei Administratie Publica 

Locala; 

 - adresa nr. 1186 / 03.02.2015 a Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta 

Alimentelor Teleorman; 

 - raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate al Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

 - prevederile art. 9, alin. (2) si (3) din OG nr. 47/ 2005 privind reglementari de 

neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 2, alin. (3) din anexa la Ordinul nr. 80/2005 al Autoritatii 

Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si 

evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de 

origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 -prevederile art. 12 din OG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-

veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - prevederile art. 36, alin (2), lit. „d”, pct. 3 din Legea nr. 215 din 23  aprilie 2001 

a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul prevederilor art. 45, alin (1) si ale art. 115, alin. (1), lit „b” din Legea 

nr.  215 din 23 aprilie 2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile 

si completarile ulterioare, 

 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1.- Se desemneaza d-l dr. Găină Rodică, director al S.C. SERVICIUL 

SANITAR-VETERINAR SRL Alexandria, ca persoana responsabila cu ecarisarea 

animalelor moarte in gospodariile crescatorilor individuali si pe teritoriul municipiului 

Alexandria. 

Art.2.-Persoana responsabila desemnata la art.1 va duce la indeplinire atributiile 

stabilite, pentru consiliile locale, de OUG 47/2005 privind reglementari de neutralizare a 

deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare si de Ordinul 

ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta 



alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul 

activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

Art.3.-Prin grija Serviciului Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa 

Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria,  S.C. SERVICIUL Sanitar-Veterinar SRL Alexandria, 

Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman si persoanei 

nominalizate , pentru cunoastere si punere in aplicare. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  CONTRASEMNEAZA: 

                Consilier,                                                               SECRETAR, 

 

             Neacşu Ionuţ                                                       Jr. Iulian Purcaru 
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Nr. 50 din  26  februarie 2015 


