ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DORNA ARINI
PRIMAR

DISPOZIŢIE
cu privire la reorganizarea Unităţii locale de sprijin a acțiunilor de luptă
împotriva bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, la nivelul
Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
Andrei – Ștefăniță MAZĂRE, primar al comunei Dorna Arini, judeţul Suceava,
Având în vedere referatul prezentat de secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.41
din 05.01.2021.
Luând în considerare prevederile:
Art.26 alin. (51) lit. „c”, din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, privind organizarea
activității sanitar-veterinare şi pentru siguranța alimentelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând că nu este încălcat regimul conflictului de interese sau incompatibilităţi aşa cum
sunt ele definite în Legea nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ”d”, alin. (5) lit. „a”, art. 129 al. (7) lit. ”c”, ”h”,
”s”, art. 196 alin. (1) lit. ”b”, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

DISPUN:
Art.1 – Se reorganizează Unitatea locală de sprijin a acțiunilor de luptă împotriva bolilor
transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, la nivelul Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava, în
componența specificată în anexa 1 la prezenta dispoziție.
Art.2 – Atribuțiile Unităţii locale de sprijin a acțiunilor de luptă împotriva bolilor
transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor, de la nivelul Comunei Dorna-Arini, Județul Suceava
sunt cele stabilite în legislația în vigoare în domeniu.
Art.3 – Anexa 1 face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.4 – Odată cu intrarea în vigoare a prezentei dispoziţii orice dispoziţii contrare îşi
încetează aplicabilitatea.
Art.5 – Secretarul comunei se va îngriji de aducerea acestei dispoziții la cunoștința publică
și a celor interesați şi o va înainta Instituției Prefectului – Judeţul Suceava pentru control şi
legalitate.
PRIMARUL COMUNEI,
Andrei-Ștefăniță MAZĂRE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel BÎRGĂOANU
DORNA ARINI, 05.01.2021
Nr.2

Anexa 1
La Dispoziția nr.2/2021

Nr.
crt.
1.

Prenumele şi
numele
Andrei-Ștefăniță
MAZĂRE

Locul de muncă, funcţia

Primăria
Dorna
primarul comunei

Arini,

Date de contact

Tel.0230576018,
Fax: 0230576126
primariadornaarini@yahoo.com

2.

STANCA Onofrei

Primăria
Dorna
viceprimarul comunei

Arini,

Tel.0230576018,
Fax: 0230576126

Funcţia în cadrul
Unităţii locale
Conducătorul
Unităţii locale de
sprijin
Viceprimar

primariadornaarini@yahoo.com

3.

Gabriel Romeo
BÎRGĂOANU

Primăria
Dorna
secretarul comunei

Arini,

Tel.0230576018,
Fax: 0230576126
primariadornaarini@yahoo.com

Secretarul general
al Comunei Dorna
Arini

4

Vasilică-Cristi
MĂEREAN

Dispensarul veterinar Dorna
Arini, medic veterinar

Tel.0746422422

membru

5

Elisabeta NADOLU

Dispensarul uman Dorna
Arini, medic medicină de
familie

Tel.0230576001

membru

6

Veronica LUPU

Dispensarul uman Dorna
Arini, medic medicină de
familie

Tel.0230576001

membru

7

Mihaela FÎRDEA

Dispensarul uman Dorna
Arini, medic medicină dentist

Tel.0230576001

membru

8

Mircea DRANCA

Primăria Dorna Arini, şef
SVSU Dorna Arini

Tel.0230576018

membru

9

Iulia JURAVLE

Şcoala cu clasele I-VIII Dorna
Arini, director coordonator

Tel. 0230576008

membru

10

Cătălin PAȚA

Postul de Poliţie Dorna Arini,
şef de post

Tel. 0230576002

membru

11

Petru PINTESCU

Ocolul Silvic Vatra Dornei, şef
District silvic 2 Arinu

Tel. 0230375040

membru

