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                                              HOTARAREA   NR. 60 

 

          Privitor la  : emiterea acordului, pentru terenul situat in raza comunei 

Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie si  Cărtii funciare  anexată, 

in eventualitatea in care, în ferma SC Porcellino Grasso SRL, apare un forcar de 

pestă porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si îngropate 

 

          Consiliul local al comunei Frâncesti, judetul Valcea, intrunit in sedință 

ordinară  din  data de 26.07.2022, la care participă un numar de 11 consilieri din 

totalul de 15  in functie. 

        Vazând ca prin HCL nr. 38 / 2022 domnul consilier Andreică Constantin a 

fost ales presedinte de sedinta ; 

          Avand in vedere: 

     -Referatul de aprobare al primarului comunei Frâncesti, inregistrat sub numarul 

din data de  6542 din 05.07.2022, cu privire la emiterea acordului solicitat de catre 

SC Porcellino Grasso SRL,  pentru îngroparea cadavrelor in caz de apariție focar 

pestă porcină Africană; 

     -Raportul compartimentului de specialitate nr. 6541 din 05.07.2022 cu privire la 

respectarea  conditiilor de amplasare a gropii pentru neutralizarea deseurilor prin  

ingropare.; 

         -Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia 

mediului, buget -finante, administrarea  domeniului public si privat al localitatii, 

agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul  7149 

din 26.07.2022 ; 

     - Avizul  comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii 

publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub  numarul 7149 din 

26.07.2022;  

-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Francesti, inregsitrat 

sub numarul 7149/ 26.7. 2022 

      -Procesul verbal  nr. 6544 din 05.07.2022, de afișare  a Anunțului nr. 6543 din 

05.07.2022 cu privire la proiectul de hotarare initiat ; 

 



      -Solicitarea formulată de catre SC PORCELLINO GRASSO SRL  nr. 

PRG.20220704.1/04.07.2022  prin care se solicită acordul pentru terenul situat in 

raza comunei Frâncesti, judetul Vâlcea, conform Planului de Situatie al Cartii 

funciare  anexate in eventualitatea in care , in fermă apare un forcar de pestă 

porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si ingropate; 

     - Adresa nr. 17302 din 23.06. 2022 emisa de catre Serviciul Control Oficial 

Sanatate si Bunastare  Animală din cadrul Directiei Sanitar- Veterinare si pentru 

Siguranta Alimentelor Vâlcea, prin care se solicita de SC Porcellino Grasso SRL 

elaborarea unui Plan de Urgenta pentru Exploatatia comercială de suine, ce  poate 

fi  implementat si aplicat in cazul aparitiei unei boli notificabile si declarabile la 

nivelul exploatatiei, Plan, care pentru terenul identificat a se executa groapa trebuie 

sa fie insotit de acordul  de la Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor, Consiliul 

local si D.S.V.S.A. 

        In conformitate cu: 

   -prevederile Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al  

si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind 

subprodusele de origine animală si produsele derivate care nu sunt destinate 

consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002- 

Regulament privind subprodusele de origina anuimală ( pct. 50), art. 19 ; 

  - art.70 , art. 90 din Ordonanata de urgenta nr. 195/22.12. 2015  privind protectia 

mediului, cu modificarile si completarile ulterioare; 

  -prevederile art. 4, art. 6  din  Ordonanta  nr. 24/ 2016 privind organizarea si 

desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animală; 

   -Capitolul VI din HG nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului national de 

supraveghere, prevenire si control al pestei porcine africare, precum si pentru 

completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   -prevederile art. 129 alin. (1) alin. (7) lit. c), h). i), alin. (14) din Ordonanta de 

Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile 

ulterioare;  

     In temeiul art. 139 alin.(1) precum si cele ale art. 196 alin. (1) lit. a)  din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul local Frâncesti, cu un numar de 

9  voturi ,,pentru ,, un  numar de 2 voturi ,,impotrica ,,  adopta urmatoarea: 

 

                                                      HOTARARE : 

         Art.1. -Se aproba emiterea acordului, pentru terenul situat in raza comunei 

Frâncesti, judetul Vâlcea, proprietar  S.C. Porcellino  Grasso S.R.L., conform 

Planului de Situatie si  Cărtii funciare  anexată, cu  teren destinat pentru ingropare 

cadrave, in eventualitatea in care, in ferma SC Porcellino Grasso SRL, apare un 

focar de pestă porcină Africană si animalele trebuie sacrificate si ingropate; 



      Art.2.- Amplasamentul identificat a fi utilizat pentru ingroparea animalelor, 

trebuie sa respecte legislatia in vigoare precum si normele de punere in aplicare. 

     Art.3 -Primarul localitatii va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari. 

     Art.4.- Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului general al 

UAT, in termenul prevazut de lege: 

- Primarului comunei Frâncesti  

- Institutiei Prefectului- Judetul Vâlcea 

-SC Porcellino Grasso SRL 

 

 

                                                                   Frâncești :  26.07. 2022 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZĂ,  

     ANDREICA CONSTANTIN                              Secretar general UAT Frâncesti 

                                                                                        Lazăr Elena Gabriela 
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