
R O M Â N I A  
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZ U 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BUZ U 
 

HOT RÂRE 
 

privind aprobarea  Planului de m suri pentru buna desf şurare a activit ţilor de 

comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 
asigurarea unui climat corespunz tor de ordine şi siguranţ  public , atât în perioada 

premerg toare, cât şi în timpul s rb torilor de iarn , la nivelul judeţului Buz u 
  

Având în vedere: 
- prevederile  art. 22 alin. 1 din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi 

instituţia  prefectului, republicat , cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

În temeiul art. 7 (1) din Regulamentul de funcţionare al Colegiului Prefectural 

al Judeţului Buz u, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014,  

Colegiul Prefectural al Judeţului Buz u, 
             

HOT R ŞTE: 
 

Art. 1. Se aprob  “Planul de m suri pentru buna desf şurare a activit ţilor de 

comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 
asigurarea unui climat corespunz tor de ordine şi siguranţ  public , atât în perioada 
premerg toare, cât şi în timpul s rb torilor de iarn , la nivelul judeţului Buz u”, 
prev zut în anexa care face parte integrant  din prezenta hot râre. 

Art. 2. Instituţile implicate vor raporta pân  pe data de 15 ianuarie 2018 modul 

de realizare a acestor m suri. 
Art. 3. Secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural al Judeţului Buz u, va 

transmite membrilor Colegiului  Planul de m suri, aprobat potrivit art. 1.   
 

 

P R E F E C T  
 

Carmen Adriana Ichim                                                                 

Buz u ___________           

Nr. ___________ 
 
 

Hot rârea a fost adoptat  cu ___ voturi „pentru”, ___ voturi „împotriv ”, ___ 

„abţineri”, de cei ___ membrii prezenţi şi Preşedintele Colegiului Prefectural. 
 



ANEXA 

La Hot rârea Colegiului Prefectural nr. ____/__________ 
 

PLAN DE M SURI  

pentru buna desf şurare a activit ţilor de comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea 

unui climat corespunz tor de ordine şi siguranţ  public , atât în perioada premerg toare, cât şi în timpul s rb torilor de iarn , la 
nivelul judeţului Buz u 

 

Nr. 

crt. 
M sura Termen de realizare Responsabili 

0 1 2 3 

1 
Verificarea condiţiilor de sacrificare a animalelor în unit ţi autorizate 

sanitar veterinar. 
15.12.2017-31.12.2017 

- Direcţia Sanitar  Veterinar  şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buz u 

2 

Efectuarea de verific ri în unit ţi de producţie, unit ţi de distribuţie şi 
comercializare a produselor alimentare, unit ţi de alimentaţie public , 
pieţe agroalimentare, în ceea ce priveşte respectarea condiţiilor de 
fabricare, depozitare, comercializare a produselor tradiţionale de origine 
animal  şi nonanimal , precum şi a condiţiilor igienico-sanitare, 

existenţa documentelor însoţitoare, marcarea, prezentarea şi etichetarea  

(carne şi preparate din carne, ou , produse de panificaţie/patisserie, 
dulciuri, legume, fructe, vin, etc.). 

15.12.2017-07.01.2018 

- Direcţia Sanitar  Veterinar  şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buz u  

- Direcţia de S n tate Public  Buz u  

- Direcţia pentru Agricultur  Judeţean  Buz u           

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Buz u 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

3 
Verificarea condiţiilor de transport şi comercializare a animalelor vii şi a 
produselor de origine animal . 15.12.2017-31.12.2017 

- Direcţia Sanitar  Veterinar  şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buz u  

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

4 
Verificarea unit ţilor de alimentaţie public , pensiunilor agroturistice  

care organizeaz  evenimente festive specifice s rb torilor de iarn . 
15.12.2017-31.12.2017 

- Direcţia de S n tate Public  Buz u 

- Direcţia Sanitar  Veterinar  şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buz u  

- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 
Consumatorilor Buz u 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 
 

 

 



0 1 2 3 

5 

Efectuarea de acţiuni şi controale pe linia prevenirii şi combaterii 
furturilor de material lemnos şi a pomilor de Cr ciun, precum şi a 
comercializ rii acestora. 

15.12.2017-31.12.2017 

- Direcţia Silvic  Buz u 

- Garda Forestier  Judeţean  Buz u 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u 

6 

Verificarea respect rii prevederilor legale privind protecţia 
consumatorilor la comercializarea produselor specifice s rb torilor de 
iarn  (juc rii, ornamente şi instalaţii luminoase de brad) 

15.12.2017-21.12.2017 
- Comisariatul Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor Buz u 

7 

Adoptarea, în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul 
asigur rii şi menţinerii climatului de ordine şi siguranţ  public , a 
m surilor specifice cu caracter antiterorist, pentru prevenirea unor 
posibile riscuri de aceast  natur  în zone cu aglomer ri mari de 
persoane, obiective de interes public, inclusiv l cașuri de cult, precum și 
la obiectivele din responsabilitatea M.A.I 

15.12.2017-07.01.2018 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u 

8 

Asigurarea ordinii publice şi siguranţei persoanelor în locurile în care se 
organizeaz  evenimente de interes public (comemorarea victimelor 

Revoluţiei din 1989, s rb toarea Revelionului, alte manifest ri cultural-
artistice, religioase, sportive, etc.) 

15.12.2017-07.01.2018 
- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u 

9 

Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind 

depozitarea, comercializarea și utilizarea articolelor pe baz  de produse 
pirotehnice de c tre persoane juridice și fizice, precum şi supravegherea 
locurilor unde vor fi organizate focuri de artificii. 

15.12.2017-31.12.2017 

- Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

- Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buz u  - 
Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţ  Buz u 

10 
Efectuarea de acţiuni specifice în vederea asigur rii fluenţei traficului 
rutier şi a securit ţii deplas rii participanţilor la trafic. 15.12.2017-07.01.2018 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

11 

Efectuarea de acţiuni pe linia modului de manipulare, p strare şi 
transport al valorilor monetare la agenţii economici de pe raza de 

competenţ  

15.12.2017-31.12.2017 - Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buz u 

12 
Efectuarea de controale pe linia prevenirii incendiilor în unit ţile de 
alimentaţie public , spaţiile comerciale, unit ţi turistice, l caşuri de cult. 15.12.2017-24.12.2017 

- Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţ  Buz u 

 

 

 

 


