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DISPOZITIE 
privind desemnarea membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei Valcelele,  

județul Călărași pentru sprijinirea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale 

animalelor și a zoonozelor 

    

              

                              PRIMARUL COMUNEI VALCELELE ,JUDETUL CALARASI. 

               

Avand in vedere: 

 

• Raportul secretarului comunei Valcelele nr.218/27.01.2021 prin care se propune 

actualizarea componenței Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei Valcelele, 

județul Călărași pentru sprijinirea acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile 

ale animalelor și a zoonozelor; 

• Circulara Instituției Prefectului Județul Călărași nr. 580/ 20.01.2021 inregistrata la 

UAT Comuna Valcelele cu nr 174/22.01.2021; 

• Încheierea definitiva a Judecatoriei Calarasi de validare a mandatului Primarului 

comunei Valcelele din 14.10.2020 pronunțată in dosarul nr. 6528/202/2020; 

• Hotararea Consiliului Local Valcelele nr. 31/2020 privind alegerea Viceprimarului 

Comunei Valcelele, județul Călărași;  

• Prevederile art.5 alin. c) din Legea nr.1/2008 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor; 

• Prevederile legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică; 

 

  

In temeiul Art. 196 alin (1) lit "b" din OUG NR.57/2019 privind Codul                             

Administrativ 

 

 

DISPUNE : 

                Art.1.Se actualizează componența nominală a Unității Locale de sprijin la nivelul 

Comunei Valcelele, județul Călărași pentru sprijinirea acțiunilor de lupta împotriva bolilor 

transmisibile ale animalelor și a zoonozelor, în următoarea componenţă: 



 

 

• Tatu Ionel - primar; 

• Oroianu Gabriel- viceprimar; 

• Antochie Bogdan Costin - (delegat) secretar general; 

• Petre Constantin - șef - Serviciu Voluntar Situații de Urgență; 

• Dragomir Anca - medic de familie; 

• Vulpoiu Melania – director Școala gimnazială''Florenta Albu''Valcelele; 

• Radu Petre – Sef Postul de Poliție Valcelele; 

• Caraman Claudia – referent Registru Agricol; 

 

Art.2.Prevederile prezentei dispoziții se comunică și vor fi duse la îndeplinire de către 

membrii  Comisiei nominalizați la art. 1 al prezentei. 

Art.3.Cu data prezentei dispoziții orice prevedere contrară iși incetează aplicabilitatea. 

Art.4.Secretarul comunei Valcelele va aduce la cunoștință publică prezenta și o va 

comunica autorităților stabilite prin dispozițiile legale. 

 
 

Nr. 8                                                     Primar                                                  Contrasemneaza 

Emisa la Valcelele                          Tatu Ionel                                            p. Secretar general 

Astazi 27.01.2021                                                                                    Antochie Bogdan Costin                       

  

                                                

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI VALCELELE 

     JUDEŢUL CĂLĂRAŞI                        SE APROBĂ 

   Nr 218/27.01.2021 

                                                                     TATU IONEL 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Având în vedere Circulara nr. 580/20.01.2021 a Instituţiei Prefectului-Judeţul 

Călăraşi prin care ne solicită emiterea unei dispoziţii privind,  actualizarea membrilor 

Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei Valcelele,  județul Călărași pentru sprijinirea 

acțiunilor de lupta împotriva bolilor transmisibile ale animalelor și a zoonozelor, datorita 

modificarilor survenite in urma alegerilor autoritatilor administratiei publice locale din 

anul 2020 si  ţinând cont de prevederile art.5 alin. c) din Legea nr.1/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea 

activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, propunem emiterea unei 

dispoziţii privind desemnarea membrilor Unității Locale de sprijin la nivelul Comunei 

Valcelele,  județul Călărași pentru sprijinirea acțiunilor de lupta împotriva bolilor 

transmisibile ale animalelor și a zoonozelor în următoarea componenţă: 

 

• Tatu Ionel - primar; 

• Oroianu Gabriel- viceprimar; 

• Antochie Bogdan Costin - (delegat) secretar general; 

• Petre Constantin - șef - Serviciu Voluntar Situații de Urgență; 

• Dragomir Anca - medic de familie; 

• Vulpoiu Melania – director Școala gimnazială''Florenta Albu''Valcelele; 

• Radu Petre – Sef Postul de Poliție Valcelele; 

• Caraman Claudia – referent Registru Agricol;  

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemneaza 

p. Secretar general 

Antochie Bogdan Costin 

 

 

 

 

 



 

 


