
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ COMUNA SĂRATA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂRATA

HOTĂRÂRE
privind organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile

Consiliul Local al comunei Sărata, întrunit în ședința extraordinară din data de 17.09.2021,
Având în vedere:
− referatul de aprobare al Primarului comunei Sărata nr.5604 din 15.09.2021;
− referatul compartimentului financiar contabil nr.5602 din 15.09.2021;
− adresa D.S.P.J. Bacău nr.26104 din 27.08.2021, înregistrată la Primăria comunei Sărata sub nr.5242
din 27.08.2021;
− prevederile art.82 alin.(1) și  alin.(4) din Ordinul M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
− prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.c) și ale art.139 alin.(3) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul Administrativ;
− avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Sărata, favorabile.
În  temeiul  art.139  alin.(3)  lit.a)  și  al  art.196  alin.(1)  lit.a)  din  O.U.G.  nr.57/2019  privind  Codul
Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă organizarea și desfășurarea de acțiuni de combatere, pe teritoriul comunei
Sărata, a speciilor de țânțari care transmit virusul West Nile.
Art. 2 Se aprobă finanțarea acțiunilor prevăzute la art.1, din bugetul local al comunei Sărata.
Art. 3 Organizarea  și  desfășurarea  acțiunilor  prevăzute  la  art.1  se  va  face  cu  îndrumarea
tehnică  de  specialitate  a  Direcției  de  Sănătate  Publică  a  Județului  Bacău,  cu  respectarea
legislației sanitare în vigoare.
Art. 4 Prezenta  hotărâre  va  fi  dusă  la  îndeplinire  de  către  Primarul  comunei  Sărata,  prin
compartimentele de specialitate.
Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, Primarului comunei
Sărata, compartimentului financiar contabil și va fi adusă la cunoștință publică conform legii.

Președinte de ședință, Contrasemnează, pentru legalitate 
    Nedea Constantin – Consilier Local          Secretarul general al comunei Sărata

        Comănescu Teodor-Adrian

Nr.55 din 17 septembrie 2021
Hotărâre adoptată cu un număr de 11 voturi ”pentru” de către 11 consilieri prezenți din totalul de 11 consilieri în funcție


