
 

ROMÂNIA 

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL TULCEA 

 

 

            ORDINUL NR. 6 

privind reorganizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul 

județului Tulcea 

 

Alexandru Dan Munteanu, Prefect al judeţului Tulcea, numit prin Hotărârea Guvernului nr. 121/ 

27.01.2022; 

Având în vedere prevederile art.26 alin.(5), din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind 

organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței 

extraordinare din data de 16.12.2022 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Centrul 

Național de Combatere a Bolilor;  

Ținând cont de referatul de aprobare întocmit de Serviciul Conducere Instituţii Deconcentrate şi 

Afaceri Europene, aprobat de prefect și înregistrat cu nr.358/11.01.2023, prin care se propune 

reorganizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul județului Tulcea;  

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

modificările şi completările ulterioare, emit următorul  

 

O R D I N :   

 

Art.1. Se reorganizează Centrul Local de Combatere a Bolilor, constituit la nivelul județului 

Tulcea(CLCB), conform  Anexelor 1-3, având următoarea structură: 

a) Unitatea Locală de Decizie(ULD), condusă de prefect, constituită la nivel judeţean-Anexa nr.1; 

b) Unitatea Operaţională Locală(UOL), condusă de directorul executiv al Direcţiei Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea(DSVSA)-Anexa nr. 2 ; 

c) Unităţile Locale de Sprijin(ULS), constituite la nivelul comunei/oraşului/municipiului, conduse 

de primari, conform Dispoziției privind constituirea Unității Locale de Sprijin, precizată în Decizia nr. 2 

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 16.12.2022 a Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Combatere a Bolilor-Anexa nr.3. Unitățile administrativ 

teritoriale din județul Tulcea au obligația de a transmite Instituției Prefectului-Județul Tulcea Dispoziția 

după completare. 

Art.2. Structura, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Local de Combatere a Bolilor la animale 

constituit la nivelul judeţului Tulcea sunt prevăzute în Anexa nr.4. 

Art.3. Convocarea, pregătirea şedinţelor, elaborarea lucrărilor şi a documentelor de lucru, precum şi 

executarea altor operaţiuni de secretariat, necesare desfăşurării activităţii CLCB vor fi asigurate de 



 

secretariatul tehnic, format din specialiştii Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Tulcea. 

Art. 4. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul Ordin. 

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

nr.164/17.05.2021, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul Prefectului nr.187 

01.09.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Centrului 

Local de Combatere a Bolilor, constituit la nivelul județului Tulcea.  

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, 12 ianuarie 2023 

 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contrasemnează, 
pSECRETAR 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, 

Carmen MACHEDON-MIHAI 

 



 

 Anexa nr.1 

           la Ordinul Prefectului  

nr. 6/12.01.2023       

COMPONENŢA  

UNITĂȚII LOCALE DE DECIZIE(ULD) 

 

Nr. 

crt. 
NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA INSTITUŢIA 

PREŞEDINTE 

1.  
MUNTEANU ALEXANDRU 

DAN 
Prefect Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea 

VICEPREŞEDINTE 

2.  TUCHILĂ MITICĂ Director executiv 
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Tulcea 

MEMBRI 

3.  TEODORESCU HORIA Preşedinte Consiliul Judeţean Tulcea 

4.  PETROV DANIEL Inspector Şef  
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al 

Judeţului Tulcea 

5.  MEMET TIMUR Subprefect Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea 

6.  TERCI CORINA-GEANINA Subprefect Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea 

7.  HULENI MIHAI Vicepreşedinte Consiliul Judeţean Tulcea 

8.  ILIE ŞTEFAN Primar Primăria Municipiului Tulcea 

9.  
MARINOV GABRIEL 

TEODOSIE 
Guvernator Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 

10.  ALEXE STELIAN Inspector Şef judeţean Inspectoratul Judeţean în Construcţii Tulcea 

11.  CALOIANU CARMEN Director Executiv Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Tulcea 

12.  SICINSCHI RADU NICOLAE Manager General Serviciul Judeţean de Ambulanţă Tulcea 

13.  
GRĂDINARU ANASTASE-

DUMITRU DANIEL 
Inspector Şef Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea 

14.  JIENESCU MIRCEA Şef Secție Secţia Drumuri Naţionale Tulcea 

15.  ICHIM IULIAN-DAN 
Director - 

Căpitan şef de port 
Căpitănia Zonală Tulcea 

16.  IORDĂCHIŢĂ LIVIU Şef UO MT JT Tulcea S.C. E-Distribuţie Dobrogea S.A. 

17.  BORDEI ION Inspector Şef Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea 

18.  LUŞCĂ RADU-MAX Comandant Unitatea Specială de Aviație Tulcea 

19.  POPA CĂTĂLIN ROMEO Comandant Centrul Militar Judeţean Tulcea 



 

Nr. 

crt. 
NUMELE ŞI PRENUMELE FUNCŢIA INSTITUŢIA 

20.  
VĂTĂMANU ANTOANEL-

MARIAN 
Comandant U.M. 02080 Garnizoana Tulcea 

21.  MACHEDON GHEORGHE Şef Serviciu Teritorial 
C.N. A.P.D.M. S.A Galaţi - 

Sucursala Tulcea 

22.  SECHILA LIVIU MARIAN Şef Serviciu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Tulcea 

23.  BRÎNZOI SORIN LUCIAN Şef Structură Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Tulcea 

24.  GHEORGHESCU MARIUS Comandant 
Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea” 

Babadag 

25.  DUBOVOI DORIAN Comisar Şef 

Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 

General/Serviciul Controlul Rezervaţiei Biosferei Delta 

Dunării 

26.  MOSCU DORU Comisar Şef 
Garda Naţională de Mediu – Comisariatul 

General/Serviciul Comisariatului Judeţean Tulcea 

27.  COSTACHE MIHAELA Şef Administrație Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

28.  PAVEL VIORICA Inspector Şcolar General Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea 

29.  MIILER MIRELA Director Executiv Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Tulcea 

30.  GOSAV IOAN Director Executiv Agenţia de Plăţi pentru Intervenţie în Agricultură 

31.  RAICU MIRELA AURELIA Director Executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea 

32.  COVALIOV SIMONA Director Filiala Tulcea a Crucii Roșii Române 

33.  IFRIM VALENTIN Director General S.C. AQUASERV S.A. Tulcea 

34.  ENESCU PAULA Director Direcţia Silvică Tulcea 

35.  CONONOV PAUL Director Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea 

36.  CONSTANTINESCU EMIL Director 
ANIF/Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 

Tulcea 

37.  IORDAN FLORENŢA Director Executiv 
Agenția Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 

Tulcea 

38.  ONIŢĂ SORIN RAREŞ Manager SSM/M/SU VARD TULCEA S.A. 

39.  LAZĂR IONICA Director General S.C. Tulcea Gaz S.A. 

40.  ILIEV SORIN GHEORGHE Director  Operaţional S.C. ALUM S.A. Tulcea 

41.  BATCU ENACHE Şef mecano-energetic S.C. FRIGORIFER S.A. Tulcea 

42.  MOROIU DĂNUŢ Coordonator G.F.J. Tulcea Garda Forestieră Focşani 

43.  EVTEI VASILE Şeful Direcţiei Direcţia Judeţeană de Telecomunicații Speciale Tulcea 

44.  COŞOVEI PAUL Şeful Direcţiei Judeţene Direcţia Judeţeană de Informaţii Tulcea 

45.  ALEXE CĂTĂLIN Şef Birou Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Tulcea 

46.  TONI RADU Şef Serviciu Serviciul Poliției Delta Dunării Tulcea 

      PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

Contrasemnează, 
pSECRETAR 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, 

Carmen MACHEDON-MIHAI 

 



 

Anexa nr.2 

           la Ordinul Prefectului  

nr. 6/12.01.2023       
 

COMPONENŢA 

UNITĂŢII OPERAŢIONALE LOCALE (UOL) 

 
Unitatea operaţională locală, este constituită la nivelul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor Tulcea cu următoarea structură : 

- Dr. Tuchilă Mitică – director executiv – coordonator șef UOL; 

- Dr.  Pavel Iordan – director executiv adjunct – coordonator șef adjunct UOL;  

I. Departament organizare, buget, aprovizionare cu resurse umane si materiale:  

- Șef Departament: Ec. Bercea Mariana- Șef Serviciu Economic și Administrativ; 

- Adjunct departament: Jr. Uda Zoița –  consilier Compartiment Resurse Umane. 

- Responsabil Achiziții publice: Ec. Danilă Georgiana,  

- Gestionar magazie materiale de intervenție în focare: ing. Gavrilă Răzvan 

- Membrii :Ec. Simion Maria , Ec. Orodel Maria, Ec. Saridache Luminița –Nicoleta, Ec. Turosu Daniela  

II. Departament monitorizare, evaluare si planificare: 

Șef departament: Dr. Manole Ionica - Serviciu Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală; 

Responsabili boli majore: 

-Dr.Tertiș Marinela - Ofelia  

-Dr.Cotos Viorica  

-Dr.Peșca Bogdan - Ionel 

-Dr.Gemănaru Geanina - Daniela; 

Centralizare date : 

-Dr. Nan Andra -Irina  

-Dr. Maftei Marcela  

III. Departament epidemiologic: 

Șef departament: Dr.Tertis Marinela - Ofelia - Serviciu Control Oficial si Bunăstare Animală; 

Medicii veterinari oficiali desemnați din cadrul CSVSAO - județul Tulcea; 

Medici veterinari oficiali din cadrul LSVSA Tulcea: biolog Lupa Silvia, biolog Siomca Otilia  

Dr.Maftei Daniel ,Dr. Pavel Anca –Irina  

IV. Departament comunicare externa: 

- purtător de cuvant al D.S.V.S.A Tulcea: Dr.Tuchila Mitică-director executiv ; 

V.  Centrul de intervenție în teren: 

- Responsabil centru: medic veterinar oficial in funcție de aria de competență teritorială; 

-Personal stabil centru de intervenție în teren: 

a)  secretar/a: Dobre Pina  

b)  magazioner/a: ing. Gavrilă Răzvan 

c)  curieri: șoferi: Turosu Zamfir; Chirică Constantin; 

VI.  Personal de specialitate implicat în controlul bolii: 

-medici veterinari oficiali coordonatori: Dr.Manole Ionica, Dr. Bria Gabriela, Dr. Păunoiu Maria  

-medici veterinari oficiali – în functie de competența teritorială; 

-medici veterinari de liberă practică împuterniciți si asistenții veterinari angajați în cadrul circumscripțiilor 

concesionate – în funcție de contractul de concesiune deținut, zona afectată de boală de pe raza județului 

Tulcea; 

-personal desemnat/detașat: Dr. Borisov Petruța , Dr. Coman Gina , Dr. Burcea Alina. Dr. Mihai Valentin, 

In. Amelian Mihaela, Ing. Varabev Liliana , Dr.Baciu Liliana, Dr Seucan Raluca - Mihaela , Ing. Iosif 

Liliana , informatician  Filipescu Marius 

  VI.A. Personal  desemnat  pentru  evaluare: 

- componenta: - medic veterinar oficial - în funcție de aria de competență teritorială sau desemnat, în 

funcție de volumul activitatilor de combatere: Dr Baciu Liliana , Dr. Burcea Daniel, Dr Cotos Viorica, Dr. 

Dobre Marius,  Dr. Tuchilă Dorina – Mihaela, Dr Peticilă Onoriu – Ovidel ,Dr. Seucan Raluca – Mihaela , 

dr Maftei Marcela, dr Gemanaru Ionut,  dr Onofrei  Lorelay-Gratiela 

                      - specialist OARZ desemnat; 

                      - reprezentant ULD –CLCB desemnat de Prefect; 

                      - reprezentant desemnat  al ULS din cadrul UAT-lui afectat de boală; 

 VI.B. Personal specializat pentru ucidere: 



 

-firma specializată contractată; sau: -personal sanitar veterinar  al D.S.V.S.A Tulcea, absolvent al cursurilor de 

ucidere conforme cu cerințele Regulamentului 1099/209: ing Avram Tudorica, referent  Noca Laurențiu ,   

Componența: -medic veterinar oficial: Dr. Gemănaru Ionuț , Dr. Peșca Bogdan –Ionel , Dr Călin Nicolae , Dr. 

Muscalu Silviu , Dr. Burcea Daniel , Dr. Nan Viorel.- Antonio, dr. Tertis Valentin 

                    - specialist bunăstarea si protecția animalelor în momentul uciderii, ecarisare teritoriu:  

                     - Ing. Avram Tudorică                                                                                                                             

                     - 2-4 persoane desemnate pentru asomare 

                     -2-4 persoane dirijare/manipulare imobilizare animal: 

                      - personal din cadrul ULS 

                      -4-6 persoane degajare adapost, incarcare si transport animale ucise: 

                       -personal desmenat din cadrul  ULS 

 VI.C. Personal desemnat pentru  dezinfectie si deratizare: 

-firma specializată contractată sau: 

-1-3 persoane specializate în acțiuni DDD din cadrul D.S.V.S.A. Tulcea : As. Ciortan Nicolae , As. Stoli 

Nicolae,  

-2-3 persoane care să supravegheze dezinfectoarele rutiere și să asigure mentenanța acestora: 

-alte structuri administrative parte a CLCB 

VI.D. Personal desemnat pentru  monitorizarea și  implementarea  masurilor de control: 

-medici veterinari oficiali : Dr. Cabuz Bogdan , Dr. Tuchilă Dorina – Mihaela  

VI.E. Personal  desemnat pentru  constructia dezinfectoarelor rutiere: 

- 4-6 persoane din cadrul ULS-UAT-lui; 

VI.F. Personal  desemnat pentru efectuarea   recensământului  si examinarea  clinică a efectivelor din zonele 

de restricție: 

- medici veterinari de liberă practică împuterniciți - în funcție de contractul de concesiune deținut pe raza 

județului Tulcea; 

- asistenți veterinari angajați în cadrul circumscripțiilor concesionate 

Unitatea Operațională Locală are rolul de a pregăti si implementa programele de eradicare a bolilor majore 

ale animalelor, va solicita activarea unităților locale de sprijin în zonele limitrofe zonei de monitorizare a focarului, 

va propune acestora planuri de măsuri și va implementa alături de celelalte autorități si instituții implicate toate 

deciziile luate de acestea. 

  Componenta echipelor de interventie de teren va fi stabilita in functie de zona in care este depistat focarul 

de boala , specia afectata si numarul de animale afectate. 

             Membrii sunt obligați să respecte atribuțiile specifice Planului de contingență și de intervenție în focar și să 

raspundă în permanență la apelurile de urgență privind prezența în zonele afectate de boală, la solicitarea 

D.S.V.S.A. Tulcea și/sau Prefectura Tulcea. 

             Telefoanele de serviciu vor fi în permanență deschise. 

             Această structură va colabora cu persoanele detașate din alte instituții și va coordona personalul de sprijin.  

 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 
pSECRETAR 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, 

Carmen MACHEDON-MIHAI 

 



 

Anexa nr.3 

           la Ordinul Prefectului  

nr. 6/12.01.2023     

 

COMPONENŢA 

UNITĂŢII LOCALE DE SPRIJIN (ULS) 

 

Unitaţea Locală de Sprijin(ULS) este constituită la nivelul unitătilor administrativ teritoriale, 

conform modelului de Dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin, precizată în Decizia nr. 2 

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 16.12.2022 a Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Combatere a Bolilor. 

MODEL DISPOZIȚIE  

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ………………. 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORAȘULUI/COMUNEI .................................. 

 

 

                                        DISPOZIȚIE  

privind constituirea Unității Locale de Sprijin  

la nivelul Unității Administrativ Teritoriale ……………………………(model) 

 

 

Primarul municipiului/orașului/comunei …….............................., judetul…………………, 

având in vedere: 

- raportul nr............................................. întocmit de către .................................................. din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului municipiului/orașului/comunei................................., prin care se 

constată necesitatea emiterii unei Dispoziții cu privire la constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul 

Primăriei comunei .................., 

- Adresa nr........................................ a Institutiei Prefectului județului…………………….., 

- Ordinul prefectului nr.............. privind constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al 

judetului…………. , 

- prevederile art. 26 alin. (5) și alin. (51) lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile Ordinului presedintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare si pentru Siguranța 

Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor 

de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la 

om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 

supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, 

 - în temeiul prevederilor art. 154 alin. (1), ale art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și h) și ale art. 196 

alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

Art. 1.-(1) Se constituie Unitatea Locală de Sprijin la nivelul Primăriei municipiului/orașului/comunei 

………………................., cu următoarea componență:  

a) Președinte: ............................................ - primar; 

b) Membri obligatorii: 

1. ......................................... - viceprimar; 

3. ........................................... - secretarul general al Primăriei  .................; 

4. agent șef .......................... - șef Post Poliție  .............;  



 

5. dr............................. - medic de familie; 

c) Membri facultativi: 

1. .................................. consilier; 

2. .................................. consilier; 

3. prof. .........................- director Școala Gimnazială ......................; 

4. .............................- agent agricol; 

5. ............................  - medic veterinar oficial din cadrul Circumscripției Sanitare Veterinare și pentru 

Siguranța Alimentelor Oficiale ..................... din cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 

Alimentelor ……………; 

d) Secretar tehnic: dr. .......................... - medic veterinar de liberă practică împuternicit în cadrul 

Circumscripției Sanitar – Veterinare ................... 

(2) Unitatea constituită potrivit alin. (1) își desfășoară activitatea în condițiile legii și poate coopta, pentru 

sprijin și acțiuni specifice, reprezentanți ai altor instituții publice, respectiv ai societăților comerciale de 

pe teritoriul municipiului/orașului/comunei ……………….. 

Art.2.-Coordonarea activităților Unității Locale de Sprijin revine în sarcina domnului 

(doamnei).............................,primar al municipiului/orașului/comunei.......................,conform prevederilor 

art. 155 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) și h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Art. 3.-Se stabilesc următoarele atribuții și responsabilități ale Unității Locale de Sprijin: 

a) ….. 

b) ….. 

Art.4.-Se stabilește amenajarea unui spațiu unde se vor putea  efectua activități sanitar-veterinare de 

ecarisare a teritoriului în cazul evoluției unor epizootii cu mare contagiozitate prevazute în Programul 

acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 

animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, 

suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, în locul numit .................................. 

Art.5.-Prevederile prezentei dispoziții sunt duse la îndeplinire de Unitatea Locală de Sprijin a Unității 

Administrativ Teritoriale............................... . 

Art.6.-Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin și se transmite, prin intermediul secretarului 

general al municipiului/orașului/comunei, către: 

a) Instituția Prefectului Județului…………………; 

b) Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor…………………….. ; 

c) membrii și secretarul tehnic al Unității Locale de Sprijin prevăzuți la art. 1. 

 

                     
                                   PRIMAR,                                                                                        SECRETAR, 

 

 

 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 

 

 

Contrasemnează, 
pSECRETAR 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, 

Carmen MACHEDON-MIHAI 

 



 

Anexa nr.4 

           la Ordinul Prefectului  

nr. 6/12.01.2023 

 

REGULAMENTUL  

PRIVIND, ORGANIZAREA, ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA  

CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

 
 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

1.1. Regulamentul stabileşte modul de constituire, organizare, funcţionare, 

componenţa, atribuţiile Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea, elaborat în 

conformitate cu prevederilor art. 26 alin (5^2) din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare și conform în Deciziei nr. 

2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 16.12.2022 a Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Combatere a Bolilor. 

1.2. Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea este un organism creat în scopul de a 

soluţiona în mod rapid, profesional, eficient şi cu costuri cât mai reduse orice eveniment epidemiologic care 

debutează pe raza judeţului. 

1.3. În exercitarea atribuţiilor de conducere a Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea 

se emit decizii, dispoziţii şi instrucţiuni. 

1.4. Organizarea, atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea, 

precum şi a structurilor din componenţa acestuia se stabilesc prin ordin al prefectului. 

1.5. Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea se subordonează Centrului Naţional de 

Combatere a Bolilor. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

 

2.1. Centrului Local de Combatere a Bolilor de la nivelul judeţului Tulcea se constituie şi 

funcţionează potrivit legii, sub conducerea prefectului, în următoarea structură: 

a.   Unitatea Locală de Decizie; 

b. Unitatea Operaţională Locală; 

c.   Unităţile Locale de Sprijin. 

2.2. Unitatea Locală de Decizie, condusă de prefect, este alcătuită din membrii Comitetului Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă. 

2.3. Unitatea Operaţională Locală este condusă de directorul executiv al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Tulcea. 

2.4. Unităţile Locale de Sprijin, organizate la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale, conform modelului de 

Dispoziție privind constituirea Unității Locale de Sprijin, precizată în Decizia nr. 2 privind măsurile adoptate 

în cadrul ședinței extraordinare din data de 16.12.2022 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, 

Centrul Național de Combatere a Bolilor. 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE ŞI FUNCŢIONAREA CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

 

3.1. Unitatea Locală de Decizie, funcţionează la sediul Instituţiei Prefectului-Judeţul Tulcea, sub conducerea 

prefectului. 

3.2. Unitatea Locală de Decizie şi Unitatea Operaţională Locală se întrunesc în şedinţă ordinară semestrial şi în 

şedinţă extraordinară, în cazul notificării scrise de suspiciune de boală, transmisă de către directorul executiv 

al DSVSA Tulcea prefectului, în calitatea acestuia de conducător al Unităţii Locale de Decizie sau în alte 

situaţii. 

3.3. În exercitarea atribuţiilor, Unitatea Locală de Decizie emite decizii, Unitatea Operaţională Locală emite decizii 

şi instrucţiuni şi Unitatea Locală de Sprijin emite dispoziţii ale primarului. 

3.4. Atribuţiile Centrului local de combatere a bolilor: 

I. Unitatea Locală de Decizie: 



 

1) Reactualizează componența/dispune constituirea și funcționarea tuturor ULS-urilor din județ după un model 

unitar, conform modelului prevăzut în Anexa nr.3 a prezentului ordin; 

2) Aprobă și coordonează programe/campanii de informare și conștientizare; 

3) Aprobă și coordonează atribuții/ programe interinstituționale; 

4) Verifică modul de implementare a măsurilor specifice de către instituțiile responsabile. 

II. Unitatea Operaţională Locală: 

1) Reactualizează programe/campanii de informare și conștientizare în funcție de situația epidemiologică de la 

nivel județean; 

2) Elaborează propuneri de atribuții și programe interinstituționale(cu consultarea prealabilă a factorilor implicați, 

inclusiv a reprezentaților exploatațiilor comerciale): 

a) Stabilește acțiuni de control în echipe mixte; 

b) Stabilește acțiuni de monitorizare trafic; 

c) Stabilește acțiuni de monitorizare comerț online; 

d) Stabilește criterii de identificare a exploatațiilor cu nivel ridicat de risc în apariția sau difuzarea de boli. 

3) În funcție de contextul epidemiologic local, elaborează strategii/programe suplimentare de testare a efectivelor 

de animale cu scopul diagnosticării cât mai precoce a cazurilor de boală, atât în exploatații comerciale, cât și în 

cele nonprofesionale; 

4) Monitorizează exploatațiile plasate sub supraveghere de către MVLPI(medicii veterinari de liberă practică 

împuterniciți). 

III. Unităţile Locale de Sprijin: 

1)  Reactualizează componența în conformitate cu dispozițiile CLCB; 

2) Monitorizează activitatea de creștere a animalelor din aria de competență: 

a) Deține o situație permanent actualizată a exploatațiilor cu animale(menținând concordanța dintre datele din 

Registru Agricol și realitatea din teren); 

b) Identifică și propune plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu nivel ridicat în apariția sau difuzarea de 

boli(ținând cont de geografia, fauna, vegetația, infrastructura, obiceiurile, evenimentele, etc. de la nivel 

local); 

c) Identifică și propune plasarea sub supraveghere a exploatațiilor cu predispoziție la acte de comerț, inclusiv 

în mediul online; 

d) Mobilizează structurile de control de la nivel local pentru implementarea măsurilor menționate la art. 2 din 

Decizia nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 16.12.2022 a 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Combatere a Bolilor, anexată la 

prezentul ordin. 

3) Asigură ecarisarea animalelor moarte sau eutanasiate în conformitate cu legislația în vigoare; 

4) Asigură logistica și resursele financiare, umane și materiale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor 

enumerate la art. 2 din Decizia nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare din data de 

16.12.2022 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, Centrul Național de Combatere a 

Bolilor(echipamente, substanțe, dezinfectante, utilaje, etc.); 

5) Asigură o activitate de raportare în conformitate cu dispozițiile CLCB; 

6) Identifică riscuri și oportunități referitoare la biosecuritatea exploatațiilor de la nivel local și implementează 

măsuri specifice. 

 
 

PREFECT, 

Alexandru Dan MUNTEANU 
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