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CONSILIUL LOCAL 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  
A SERVICIULUI PUBLIC SANITAR VETERINAR ALEXANDRIA 

     
 

REGULAMENT 
 

de organizare si functionare a Serviciului Sanitar Veterinar 
 
CAPITOLUL I 
DISPOZITII GENERALE 

Art.1.-Serviciul sanitar -veterinar a luat fiinta potrivit art. 38 alin. (2), lit. „i” si art. 87 din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, art. 13 si 35 din Legea nr.189/1998 a finantelor publice 
locale, modificata si HCL nr. 60/2002.                                                                                                                            

Art.2.-Serviciul sanitar-veterinar se afla sub autoritatea consiliului local, cu personalitate 
juridica, cu cod fiscal propriu, gestiune, stampila si cont propriu deschis la Trezoreria municipiului 
Alexandria, judetulTeleorman , cu sediul in strada Libertatii nr.99. 

Art.3.-In toate actele incheiate, acest serviciu va utiliza antetul: Romania, Judetul Teleorman, 
Consiliul Local al municipiului Alexandria, Serviciul Sanitar – Veterinar. 

Art.4.- Directorul conduce activitatea generala a serviciului public.  
Art.5. – Actele prin care se angajeaza juridic si patrimonial acest serviciu public se semneaza de 

catre director si contabil. 
Art.6.- Serviciul public va fi finantat din: venituri proprii rezultate din serviciile prestate, 

subventii acordate de Consiliul Local, alte surse atrase. 
 
CAPITOLUL II 
OBIECTUL DE ACTIVITATE SI ATRIBUTII 

Art.7.- Obiectul de activitate al serviciului public consta in: 
- Realizarea de prestari servicii catre persoane fizice si persoane  juridice; 
- Aplicarea masurilor de apararea a sanatatii animalelor detinute de catre gospodariile populatiei si 

unitati; 
- Efectueaza la timp si in bune conditii operatiuni sanitar-veterinare de depistare si prevenire a 

bolilor infectioase si parazitare la animale; 
- Acorda, contra cost, asistenta sanitar-veterinara curenta animalelor de a caror sanatate raspunde; 
- Asigura controlul produselor alimentare de origine animala in toate fazele de prelucrare, 

depozitare, transport si valorificare; 
- Depistarea animalelor cu tulburari reproductive si asigurarea aplicarii tratamentului necesar 

pentru cresterea indicelui de natalitate; 
- Efectueaza vaccinarile necesare la animalele detinute de catre crescatorii de animale; 
- Efectueaza tratamente si lucrari de stomatologie la animale; 
- Efectueaza tuberculinari, necropsii si recoltari de probe de la animale pentru examene de 

laborator cand este cazul. 
 



CAPITOLUL III 
STRUCTURA ORGANIZATORICA, ATRIBUTII 
 

Art.8.- Serviciul sanitar-veterinar  are in componenta: Compartimentul asistenti sanitar-veterinari,  
Compartimentul de gestionare a cainilor fara stapan si Compartimentul contabilitate- resurse umane. 

Art.9.- Atributiile Serviciului Sanitar – veterinar, Compartimentul sanitar veterinar: 
- Intocmirea planului anual de actiuni privind depistarea, prevenirea si combaterea bolilor 

infectocontagioase si parazitare la animale, pasari, albine si viermi de matase, pe baza situatiei 
evolutiei acestor boli, pe teritoriul circumscriptiei sanitar - veterinare si a normelor stabilite prin 
programul strategic al actiunilor sanitar-veterinare, elaborate de Agentia nationala sanitar 
veterinara, pentru efectivele din fermele si societatile fara personal saniatar veterinar propriu si 
gospodariile populatiei; 

- Executarea actiunilor tehnice pe baza de graphic si controlarea calitatii operatiilor ce se 
efectueaza, precum si luarea de masuri legale ce se impun atunci cand se constata deficiente; 

- Stabilirea si urmarirea aplicarii masurilor profilactice  ce se impun pe pasunile infestate, 
intocmindu-se impreuna cu organele tehnice agricole si administrative, planuri de masuri privind 
asanarea pasunilor cu exces de umiditate, precum si aplicarea tratamentelor pentru prevenirea si 
combaterea bolilor parazitare; 

- Stabilirea si urmarirea unui complex de masuri generale profilactice pentru prevenirea aparititei 
unor boli cu difuzabilitate mare, precum si pentru prevenirea difuzarii unor asemenea boli in 
momentul aparitiei lor; 

- Mentinerea imunitatii efectivelor de animale prin prevenirea, depistarea si lichidarea rapida a 
focarelor de epizotii; 

- Controlul riguros al circulatiei animalelor si produselor de origine animala; 
- In cazul aparitiei de boli infectocontagioase, stabilirea si aplicarea – dupa caz - cu sprijinul 

comandamentului antiepizootic, a masurilor generale si speciale ce trebuie luate urgent pentru 
lichidarea focarelor si pentru prevenirea difuzarii lor, efectuandu-se anchete epizootologice si 
urmarind pe parcurs evolutia bolii pana la stingerea epizootiei; 

- Intocmirea actelor sanitar-veterinare legale pentru declararea oficiala a bolilor transmisibile, in 
cazul aparitiei lor, intocmindu-se totodata documentele necesare pentru instituirea masurilor de 
carantina; 

- Stabilirea, impreuna cu organele sanitare a unui plan de masuri de prevenire si combatere a 
bolilor transmisibile de la animale la om; 

- Urmarirea modului de transport, pastrare si folosire conform normelor tehnice a produselor 
biologice si medicamentelor in scopul asigurarii unei eficiente maxime a acestora; 

- Urmarirea si controlarea aplicarii normelor de zooigiena privind cazarea, ingrijirea si exploatarea 
rationala a animalelor, pentru a preveni aparitia bolilor produse de germeni conditionat patogeni 
si a tulburarilor carentiale si de metabolism; 

- Analiza periodica a morbiditatii, mortalitatii si taierilor de necesitate si cauzele care au dus la 
producerea lor, stabilind si urmarind aplicarea masurilor pentru remedierea deficientelor 
constatate in vederea reducerii pierderilor; 

- Verificarea periodica a starii de sanatate si intretinere a animalelor aflate in tabere de vara sau la 
pasunat, luand masurile ce se impun atunci cand nu sunt asigurate conditii corespunzatoare de 
furajare si intretinere sau alte cauze care ar putea produce imbolnaviri si mortalitate; 



- Asigura asistenta sanitar-veterinara la centrele de reproductie, executand actiuni tehnice 
profilactice (vaccinari, tuberculinari, recoltari probe sange) la reproducatori, verificand totodata 
modul de respectare a normelor sanitar-veterinare in difuzarea spermei; 

- Impreuna cu specialistii centrelor de reproductie se urmareste indicele de fecunditate analizand 
cauzele care au determinat un indice necorespunzator, stabilind masuri de remediere prin 
controlul activitatii tehnicienilor insamantatori, efectuand controlul ginecologic lunar la 
animalele  cu tulburari de reproductie; 

- Executa control sanitar veterinar asupra circulatiei animalelor pe raza municipiului, dar mai ales 
in targuri de animale si piete, efectuand examenul starii de sanatate a acestora controland 
documentele sanitar-veterinare insotitoare; 

- Controleaza modul cum se aplica dezinfectia mijloacelor de transport folosite la transportul 
animalelor; 

- Urmaresc in raza de activitate aplicarea masurilor pentru ecarisarea teritoriului; 
- Acorda asistenta sanitar-veterinara la toate animalele care sunt aduse la circumscriptia sanitar 

veterinara si, la cerere, la domiciliul proprietarilor; 
- Examineaza periodic situatia sanitar-veterinara a efectivelor de animale, acordand asistenta 

tehnica necesara animalelor bolnave, stabilind cauzele imbolnavirilor, aplicarea tratamentelor 
necesare si urmarind eficacitatea lor; 

- Intocmesc planul de aprovizionare cu material biologic, medicamente, dezinfectante, aparatura si 
utilaje de uz veterinar si urmaresc realizarea lui; 

- Intocmesc planul de cheltuieli pentru asigurarea fondurilor banesti necesare executarii tuturor 
actiunilor ce trebuie intreprinse; 

- Organizeaza, indruma si controleaza executarea actiunilor de D.D.D.; 
- Elibereaza actele sanitare veterinare in toate cazurile legate de activitatea sanitar-veterinara; 
- Pune la dispozitia primariei toate datele legate de cartografierea animalelor, pentru inregistrarea 

acestor date in registrul agricol, in vederea incasarii de la proprietarii de animale a taxelor 
stabilite la nivelul primariei; 

- Aplica prevederile actelor normative privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele 
sanitare veterinare. 

Art.10.- Atributiile Serviciului Sanitar – veterinar, Compartimentul gestionarea cainilor fara stapan: 
- Urmareste modul de aplicare a OUG 155/13.XII.2001 ce se refera la cainii fara stapan, luand 

masuri de tratare si deparazitare a acestora, precum si in alte acte normative care reglementeaza 
problema din domeniul medicinii veterinare; 

- Capturarea cainilor fără stăpân şi transportarea în adăpostul serviciului pentru gestionarea 
cainilor fără stăpân, unde vor fi cazati o perioada de pana la 7 zile, cu respectarea normelor 
prevăzute de lege; 

- Eutanasierea cainilor fără stăpân care sunt agresivi, bolnavi cronici şi incurabili, imediat ce au 
fost adusi în adaposturi, cu respectarea prevederilor legale; 

- Încredinţarea cainilor revendicati sau ceruti spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost 
sterilizati, vaccinati antirabic, deparazitati şi identificati prin metodele prevazute de lege; 

- Este interzisa organizarea sau participarea la luptele cu caini şi abandonarea sau inducerea de 
suferinţe cainilor. 

 
 
 

 



CAPITOLUL  IV 
STATUTUL PERSONALULUI 

Art.11. – Personalul serviciului public se angajeaza pe baza de examen sau concurs prin contract 
de munca in conditiile legii, cu avizul Primarului. 

Art.12.  – Salarizarea personalului, drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de angajat sunt 
cele care rezulta din legile in vigoare conform statului de functii aprobat de Consiliul Local. 

Art.13.- Personalul raspunde administrativ, civil, penal pentru faptele sale neconforme cu legea, 
ce decurg din calitatea de angajat. 
 
CAPITOLUL V 
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

Art.14. – Serviciul public intocmeste anual proiectul bugetului propriu si il prezinta Consiliului 
local spre aprobare. 

Art.15. – Toate veniturile provenite din taxe si tarife percepute pentru serviciile prestate inclusiv 
cele care provin din contributia unor persoane prevazute de lege se varsa la bugetul Consiliului 
Local. 

Art.16. – Toate operatiunile de plati se efectueaza prin cont propriu deschis la Trezoreria 
Alexandria si prin casieria proprie potrivit legii, iar incasarile se efectueaza prin casieria Primariei 
Alexandria. 
 
CAPITOLUL VI 
DISPOZITII FINALE 

Art.17. – Litigiile de orice natura se solutioneaza de catre instantele de judecata competente.  
Art.18. – Autoritatile administratiei publice locale au dreptul de a organiza si urmari efectuarea 

controlului financiar de gestiune asupra gestiunii serviciului public. 
Art.19.- In aplicarea sa, acest regulament se completeaza cu prevederile legale in vigoare si 

hotararea Consiliului Local. 
Art.20. – Modificarea si completarea acestui regulament se poate face prin HCL al municipiului 

Alexandria. 
 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER, 
OANA OVIDIU 

 
 
 

 


