
ROMÂNIA 
JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PEECIU-NOU 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E  
Privind instituirea măsurilor  în vederea prevenirii pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu mare 

difuzibilitate pe teritoriul comunei Peciu-Nou, cu satele aparŃinătoare Diniaş şi Sînmartinu-
Sîrbesc 

 
GRIPA AVIAR Ă 

 
 

 Consiliul local al comunei Peciu-Nou judetul Timiş : 
 Având în vedere Circulara nr. 10,666/CP/14-10-2005 emisă de InstituŃia Prefectului – 
JudeŃul Timiş referitor la apariŃia virusului gripei aviare în România, 
 łinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 984 din 25 august 2005 
art.2 litera c) punct 4 , 
 În conformitate cu prevederile  art. 46 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publică locală, 
 Adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E : 
 
 
 Art. 1  – Se aprobă planul de măsuri în vederea prevenirii pătrunderii bolilor infecto-
contagioase cu mare difuzibilitate pe teritoriul comunei Peciu-Nou, cu satele aparŃinătoare Diniaş 
şi Sînmartinu-Sîrbesc, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
 
 Art. 2  – Pentru urmărirea modului de aplicare şi respectare a măsurilor aprobate, vor fi 
implicati următorii : 

- Comandamentul antiepizootic local, 
- Consilierii locali, 
- Alti angajaŃi din Primărie, delegaŃi de către primar. 
 

 Art. 3  – Hotărârea se comunica: 
- cetăŃenilor comunei, prin afişare . 
- CircumscripŃiei sanitar-veterinare Peciu-Nou, 
- Comandamentului antiepizootic comunal, 
- DirecŃiei sanitar-veterinare şi pentrtu siguranŃa alimentelor Timiş, 
- InstituŃiei Prefectului Timiş, Contencios-administrativ, 
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Anexă la 
HCL 77/18.10.2005 

 
 

MĂSURI  
în vederea prevenirii pătrunderii bolilor infecto-contagioase cu 
mare difuzibilitate pe teritoriul comunei Peciu-Nou, cu satele 

aparŃinătoare Diniaş şi Sînmartinu-Sîrbesc 
 
 

a) – toate păsările din fiecare gospodărie, vor fi Ńinute închise 
pentru a nu veni în contact cu păsările sălbatice sau cu alte 
păsări domestice. 

 
Nerespectarea acestei măsuri, constituie contravenŃie şi se se 
sancŃionează cu amendă  cuprinsă între 2000 şi 3000 RON. 
 

b) – este interzisă aducerea în pieŃe sau târguri în scopul 
vânzării  a : păsări vii, ouă sau carcase păsări din gospodăriile 
populaŃiei. 

 
 

c) – anunŃarea medicului veterinar a apariŃiei îmbolnăvirilor la 
păsări şi a descoperirii cadavrelor de păsări domestice sau 
sălbatice,pentru a fi transportate la Laboratorul sanitar-
veterinar din Timişoara, în condiŃii de siguranŃă de către 
persoanele autorizate. 

 
 

d) – asigurarea observării apariŃiei în aria comunei a păsărilor 
sălbatice migratoare . 

 
 

 
  


