
ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

 

ORDINUL NR. 393 

 privind actualizarea componenței Comisiei de evaluare pentru acordarea 

despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate 

în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la 

nivelul județului Tulcea 

 

Alexandru Dan Munteanu, Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea 

Guvernului nr. 121/ 27.01.2022; 

Ținând cont de referatul de aprobare întocmit de Serviciul Conducere Instituţii 

Deconcentrate şi Afaceri Europene, aprobat de prefect și înregistrat cu nr.13363/24.10.2022, prin 

care se propune actualizarea componenței Comisiei de evaluare pentru acordarea despăgubirilor 

ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide 

a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul județului Tulcea;  

În conformitate cu prevederile art.7 din Hotărârea de Guvern nr.1214 din 7 octombrie 

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, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art.275, alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, emit următorul  

ORDIN:  

Art.1. Începând cu data emiterii prezentului Ordin, se actualizează componența Comisiei 

de evaluare pentru acordarea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise 

sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 

de la nivelul  judeţului Tulcea, astfel: 

a) reprezentantul Instituţiei Prefectului - Judeţul Tulcea - Năparu Maria, responsabil de 

procedură; 

b) reprezentanții Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea, medici 

veterinari oficiali: 

- Seucan Raluca 

- Peticilă Onoriu Ovidel 

- Tuchilă Mihaela 

- Dobre Marius 

- Mihai Valentin 

- Călin Nicolae 

- Cabuz Bogdan 

- Tertiș Valentin 



-         Maftei Marcela 

-        Cotos Viorica  

c) reprezentanții Unității locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor, 

desemnați de către prefect, respectiv Miiler Mirela - director executiv al Direcției Agricole 

Județene Tulcea și Gosav Ioan - director executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură Tulcea sau reprezentanții desemnați de către aceștia; 

d) reprezentanții teritoriali ai Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu atribuții în 

stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul Județean de Zootehnie Tulcea: 

- Drăgan Adrian 

- Surdu Dorin 

e)  reprezentantul Unității locale de sprijin,  respectiv primarul unităţii administrativ teritoriale 

sau reprezentantul desemnat de către acesta.    

Art.2. Convocarea comisiei se face de către prefect, la solicitarea scrisă a Direcţiei 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea. Solicitarea Direcţiei Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea se face cu cel puțin 5 zile înainte de data 

stabilită. 

Art.3. La propunerea reprezentantului Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Tulcea, comisia analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de 

valoarea genetică, zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, 

la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală şi de valoarea 

unitară medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în 

cauză. 

Art.4. Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de 

înlocuire a animalului şi de respectarea legislaţiei în vigoare. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentului ordin își încetează aplicabilitatea Ordinul 

Prefectului nr. 383 din 18 octombrie 2022. 

Art.6. Serviciul Juridic și Contencios Administrativ va asigura înregistrarea şi 

comunicarea prezentului ordin, în conformitate cu dispoziţiile legii, tuturor persoanelor 

nominalizate în conţinutul său, în vederea luării la cunoştinţă şi punerii în aplicare. 

 

 

Emis astăzi, 25 octombrie 2022 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

 

 

 

                    

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL 

cu atribuții delegate în temeiul 

art. 265 alin.(15)  din OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

CRISTIAN-GABRIEL ORDEAN  

Avizat pentru legalitate, 

consilier juridic principal, 

Nadina-Veronica Ivanov  

 


