
 
 

                                                    R O M Â N I A                   Nr. ex._____ 

 
         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

       INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TELEORMAN 
 

            O R D I N 
privind convocarea comisiei de evaluare a unei bovine bolnave în vederea stabilirii sumelor ce se cuvin 

proprietarului Ciobanu Elena, cod exploatație RO 1549050093, din comuna VEDEA pentru pierderile suferite 
prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a 

focarelor de boli transmisibile ale animalelor 
 

Având în vedere: 
- prevederile art. 7, alin (1) şi (2) din H.G.R. nr. 1.214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi 

plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării 
rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor; 

- prevederile OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa nr.10615/28.08.2017 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor 
Teleorman;  

-referatul nr. 7272/28.08.2017 al Serviciului Proiecte, Strategii şi Programe Guvernamentale, 
Dezvoltare Economică, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, Informatică şi Relaţii Internaţionale. 

În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.2 și art. 3 alin 2 din HGR nr.460/2006 
pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu modificările 
și completările ulterioare, Florinel Dumitrescu – prefectul judeţului Teleorman, numit prin H.G.R. nr. 
105/08.03.2017 emite următorul  

O R D I N 
ART.1.  Se convoacă comisia de evaluare a unei bovine bolnave în vederea stabilirii sumelor ce se 

cuvin proprietarului Ciobanu Elena, cod exploatație RO 1549050093, din comuna VEDEA pentru pierderile 
suferite prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare 
a focarelor de boli transmisibile ale animalelor,  pentru data de: 

Marți, 29.08.2017, ora 13,00,  la sediul Prim riei comunei Vedea, în urm toarea 
componenț : 

1.Sandu Gheorghe – reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Teleorman;  

2.Stănculea Dănuț – reprezentantul Oficiului de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie Teleorman; 
3. Ianculescu Iulian – reprezentantul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Teleorman– reprezentantul Unităţii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a Bolilor 
Teleorman, desemnat de prefect; 

4.Preda Ioan– reprezentantul Unităţii Locale de Sprijin comuna VEDEA– desemnat de primar. 
ART.2. Compartimentul Informare, Relaţii Publice, Secretariat, va comunica prezentul ordin 

instituţiilor interesate. 
      

P R E F E C T 
          Florinel DUMITRESCU 

 
CONTRASEMNEAZ  

SUBPREFECT 
Nelu Ionel OPREA 

                                                                                             
 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
ŞEF SERVICIU  

                                                                                                                               Gigi Dorinel Iancu 
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