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H O T Ă R Â R E A NR. 77/2017
privind reactualizarea unităţii locale de sprijin a centrului de combatere a bolilor
Hunedoara
Consiliul local al comunei Densuş , judeţul Hunedoara,
Analizând proiectul de hotărâre nr. 76 din 15.09.2017, privind reactualizarea
unităţii locale de sprijin a centrului de combatere a bolilor Hunedoara, expunerea de
motive a primarului comunei Densuş nr. 45/76 din 15.09.2017, raportul compartimentului
de resort nr. 46/79 din 21.09.2017 şi avizul favorabil al comisiei pentru învățământ,
sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement din cadrul Consiliului
local, nr. 49/5 din 27.09.2017;
În baza prevederilor art. 26, alin. 5, alin. 5¹, litera “c”, din Ordonanţa
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare, modificată prin Legea
nr. 1/2008;
În conformitate cu prevederile Ordinului Prefectului judeţului Hunedoara, nr.
243/14.09.2017, prin care la art. 3, se solicită reactualizarea unităţilor locale de sprijin la
nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, prin hotărâri ale
consiliilor locale;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 , alin. (2), lit. “d”, alin. (6) , lit. “a”, punctul 3 şi
art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările
şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Unitatea locală de sprijin a centrului de combatere a bolilor Hunedoara, se
reactualizează pentru comuna Densuş şi va avea următoarea componenţă:
PREŞEDINTE: VÎRTOPEAN IONEL - ADRIAN - primarul comunei
Densuş
MEMBRII:
MĂLĂEȘTE AN RODICA - consilier local
BOGDAN LOREDANA – secretar comuna Densuş
CRISAN EMIL – medic CMI Densuş
ILIAN OCTAVIAN-ANTONIO–medic veterinar CSV
Densuş
Art.2. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara,
primarului comunei Densuş şi membriilor unităţii locale de sprijin.
Densuş, 29 septembrie

2017

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
ȚEBEAN CRISTINEL IONEL
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
LOREDANA BOGDAN
Hotărârea a fost aprobată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Densuş, din data de 29 septembrie 2017, prin vot deschis, cu următorul cvorum: 9
voturi “pentru”, 0 voturi “abţineri”, 0 voturi “ contra”.

