
R O M Â N I A 
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA  PREFECTUL-JUDE UL BUZÃU 
 

ORDIN 
 

privind convocarea membrilor Comisiei de evaluare pentru stabilirea despăgubirilor ce 
se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării 

rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, de la nivelul comunei Balta Albă, 
jude ul Buzău  

      Având în vedere: 
- prevederile art 26 alin. 7 din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – 

veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, 
modificată şi completată prin Legea nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile pct. 2, art. 7 din HG nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi 
plata despăgubirilor  ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Ordinul Prefectului Judeţului Buzău nr. 548/11.09.2018 privind reorganizarea 

Comisiei de evaluare pentru stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale 
tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale 
animalelor, la nivelul judeţului Buzău; 

- referatul Serviciului Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, înregistrat sub numărul 
14404/22.10.2018, prin care se propune convocarea membrilor Comisiei de evaluare pentru 

stabilirea despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în 
vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul judeţului 
Buzău.  

 În temeiul art. 26 din Legea privind prefectul şi instituţia prefectului nr. 340/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

           Prefectul Judeţului Buzău emite următorul 
  

ORDIN: 
 

Art. 1. Se convoacă membrii Comisiei de evaluare pentru stabilirea despăgubirilor ce se 
cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a 
focarelor de boli transmisibile ale animalelor, la nivelul comunei Balta Albă, judeţul Buzău, la 

sediul Primăriei comunei Balta Albă, în data de 24.10.2018, ora 10:00, în următoarea 
componenţă: 

- Florea Cosmin Nicolae  – Director executiv, Direcţia pentru Agricultură Judeţeană 

       Buzău 

- Gheorghe Carmen – Coordonator, Oficiul Judeţean de Zootehnie Buzău 

- Marin Ionel – Primarul comunei Balta Albă 

- Brînduşă Ionel – Circumscripţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor 

                            Oficială Puiești - CSVA Balta Albă. 



Art. 2. Comisia va analiza şi aproba valoarea de înlocuire a animalului din exploataţia 
nonprofesională deţinută de Crăciun Biţa, situată în satul Amara, comuna Balta Albă, judeţul 
Brăila. 

Art. 3. Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău. 

Art. 4. Serviciul Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, S 

..ituaţii de Urgenţă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare 
şi comunicare celor interesaţi. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

P R E F E C T 

 

Carmen – Adriana Ichim 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      SUBPREFECT 

Foca Petrică - Lucian 

   

                                        

 

    

              
                                                                            Vizat  

                    Control de legalitate 

              Şef serviciu, Vasile Militaru                       
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