
JUDETUL HUNEDOARA 

   ORASUL GEOAGIU 

           PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A   nr. 25 / 2021 

privind actualizarea componenței nominale și  activarea Unităţii Locale de Sprijin  

la nivelul orașului Geoagiu 

 

 

Primarul orasului Geoagiu, judetul Hunedoara. 

Având în vedere: 

- referatul nr. 2029 din 02.02.2021 întocmit de către Secretar, prin care se arata 

necesitatea emiterii unei dispozitii cu privire la actualizarea componenței nominale și  

activarea Unitatii Locale de Sprijin la nivelul orașului Geoagiu, judeţul Hunedoara, 

-  Hotărârea CJSU Hunedoara nr. 2/26.01.2021 privind  aprobarea Planului de Măsuri 

pentru combaterea cazului de pestă porcină africană  la un mistreți împușcat pe fondul de 

vânătoare 22 Homorod, aparținând AJVPS Hunedoara, de pe raza UAT Geoagiu, județul 

Hunedoara; 

- HGR nr. 1156 /2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în 

Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 

celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de 

identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor 

prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, 

precum şi a tarifelor aferente acestora; 

- prevederile art. 26 alin. (5^1) lit.”c” din O.G.  nr. 42/2004 privind organizarea 

activitatii veterinare si pentru siguranta animalelor, cu modificările și completările ulterioare,; 

   În conformitate cu dispoziţiile art. 155, alin.(1) lit. “d”, alin. (5) lit. ”b”  şi art. 196 

alin.(1) lit. ”b”, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare;, 

 

DISPUNE: 

 

Art.1. (1) Se actualizează componența Unității Locale de Sprijin la nivelul orașului 

Geoagiu,  judeţul Hunedoara, în următoarea componență: 

Preşedinte – Cărăguț Vasile, primar 

Membri: 

− Călugăr Carmen Maria – viceprimar 

− Cimpoeşu Maria – secretar 

− Susan Marius – şef Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală 

− Bălșan Florina – consilier superior, Serviciul RAGC  

− Buda Cornel – medic veterinar 

− Cazan Sorin – medic de familie 

− Blaga Romulus – comisar şef, Poliţia Staţiunii Geoagiu. 

 (2) Unitatea constituită la alin.(1) își va desfășura activitatea în condițiile legii și va 

putea coopta pentru sprijin și acțiuni specifice, reprezentanți ai altor instituții și societăți 

comerciale ce se vor subordona acesteia. 

Art. 2. Se activează Unitatea Locală de Sprijin până la eliminarea riscului pentru 

apariția și difuzarea pestei porcine africane pe teritoriul județului Hunedoara 

 



   Art. 3.  Coordonarea tuturor activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina 

Primarului orașului Geoagiu, judeţul Hunedoara și a domnului Buda Cornel - Medic veterinar 

- Secretar tehnic. 

  Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții se însărcinează 

domnul Susan Marius, Șef Serviciul Registrul Agricol, Gospodărie Comunală  . 

Art. 5. Prezenta dispozitie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ  nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 6. Prezenta dispozitie se comunica : 

  -Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara; 

  - Persoanelor nominalizate la art. 2; 

  -Circumscriptiei sanitar-veterinare Geoagiu; 

  -Se aduce la cunostintă publică prin afisare. 

 

Geoagiu,  02.02.2021 

 

 

 

              PRIMAR,                                                                                 Contrasemnează 

                                                                                                                 Secretar General    

         ec. Cărăguţ Vasile                                                                          Jr. Cimpoeşu Maria 

            

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                


