
ORAS BREZOI, JUDETUL V ALCEA 
PRIMAR 

DISPOZITIA Nr. 349 

Privitor Ia: Constituirea Unitatii locale de sprijin 

PRIMARUL ORASULUI BREZOI, JUDETUL VALCEA- Schell Robert 

Avand in vedere referatul nr.6522/18.1 0.2016, intocmit de secretarul general al 
orasului Brezoi prin care se propune constituirea la nivelul orasului Brezoi a Unitatii 
locale de sprijin, 

In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 368/28.07.2021 al Prefectului 
Judetului Valcea, privind reorganizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, 
precum si cu cele ale OG nr.42/2004, privind organizarea activitatii sanitare 
veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 155, coroborat cu cu art.196, alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Emite urmatoarea, 
DISPOZITIE: 

Art. 1. Incepand cu data prezentei, se reorganizeaza Unitatea locala de sprijin 
Brezoi, in urmatoarea componenta: 

1. SCHELL Robert Adrian- primar; 
2. BUŞU Adrian-viceprimar; 
3. SANDU Nicolae-secretar general ; 
4. ŞTEFAN Claudiu, din cadrul aparatul de specialitate al primarului; 
5. BĂLĂŞEL Natalia din cadrul aparatul de specialitate al primarului; 
6. STROESCU Mihaela, din cadrul aparatul de specialitate al primarului; 
7. Medic POPA Teodor ; 
8. Medic CERBU Vasile; 
9. Medic BĂLĂU Delia; 
1 O. Medic HĂDĂREAN Emilia ; 
11. Medic GIUREA Florica ; 
12. POPESCU Florin , din partea ANAR-ABA-Olt; 
13. HUŢIŞORU DRĂGOESCU Ovidiu, din partea S.C."URBAN"S.A. 

Art.2. Atributiile unitatii locale de sprijin, in cazul aparitiei unei epizootii, sunt 
urmatoarele: 

- aplicarea planului general de masuri pentru prevenirea si combaterea 
epizootiilor, in conformitate cu prevederile legale sau recomandarile primite, aprobat 
de Unitatea locala de decizie si transmis de catre Unitatea operationala locala si 
organizeaza popularizarea lor; 



- colaborarea efectiva si eficienta cu celelalte structuri componente ale 
Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale; 

- administrarea resurselor de la nivelul Centrului Local pentru Combatere a 
Bolilor; 

- informarea Unitatii Operationale Locale privind aparitia unei epizooti, care 
prezinta pericol deosebit pentru sanatatea publica ; 

- executarea dispozitiilor si instructiunilor emise de Unitatea Operationala 

Locala . 
Art. 3. Viceprimarul orasului Brezoi si Serviciul pentru Situatii de Urgenta din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi vor urmari ducerea la 
indeplinire a prezentei dispozitii. 

Art.4. Prezenta dispozitie va fi postata pe pagina web www. primariabrezoi.ro 
si va fi comunicata Institutiei Prefectului-Judetul Valcea, Compartimentului Relatii 
publice si persoanelor desemnate la art.l din prezenta dispozitie. 

Brezoi la 02.08.2021, 

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar general u.a.t., 

SanduNic�� 


