ROMÂNIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA BĂCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 20 din 28.03.2014
privind actualizarea Unităţii Locale de Sprijin în Comuna Bacani
Consiliul Local al comunei Bacani întrunit în sedinţa ordinară din data de
28.03.2014
Analizând expunerea de motive a primarului precum şi raportul secretarului
nr.1338 din 26.03.2014 prin care se propune constituirea Unităţii Locale de Sprijin în
Comuna Bacani;
Având avizul Comisiei buget – finanţe, amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţia mediului şi turism;
In conformitate cu prevederile art.51 lit. c), din Ordonanţa Guvernului
nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi siguranţa alimentelor,
aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) pct.3, ale art.
45 alin.(1) si ale art.115 alin.(1) litera b), precum si cele ale art.117 litera a) din
Legea nr 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă actualizarea Unităţii Locale de Sprijin în Comuna Bacani,
în scopul stabilirii măsurilor de limitare a extinderii bolilor şi pentru luarea măsurilor
de combatere şi stingere a focarelor din Comuna Bacani în următoarea componenţă:
a) Preşedinte – Jrs. Matei Constantin – primarul comunei Bacani;
b) Vicepreşedinte – Stoica Vasile– viceprimarcomuna Bacani;
c) Secretar – Negrescu Lenuta – secretar delegat comuna Bacani;
d) Membru – dr. Pletea Catalin – medic veterinar în comuna Bacani;
e) Membru – dr. Irimia Catalin– medic A.N.S.V.S.A. Vaslui;
f) Membru – Chelaru Romeo – director Şcoala Bacani;
g) Membru – Coroi Marian – şef Post Poliţie Bacani;
h) Membru – dr. Domintae Elena– medic de familie Dispensar Bacani;
i) Membru – Pandelea Traian – tehnician veterinar Bacani.
Art.2 – Îndeplinirea prezentei va fi asigurată de către primarul comunei
Bacani.
Art.3. Prezenta hotărâre, va fi afişată pentru aducerea la cunostinţa publică
şi va fi comunicată persoanelor prevazute la art.1 şi Institutiei Prefectului Judetului
Vaslui, în vederea exercitarii controlului de legalitate.
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