
CENTRUL LOCAL PENTRU COMBATEREA BOLILOR BUZ U 

Decizia de plasare sub supraveghere in suspiciunea pesta porcina africană şi de informare a 

proprietarului/fermierului cu privire la focare şi măsuri  

cu confirmare de trimitere / cu confirmare de primire 

Nr._________/____________ 

 

La data de 06.09.2018  s-a constatat oficial suspiciunea de pesta porcina african  in 

curtea/exploatatia  -  fost CAP din satul Puiestii de Jos, comuna Puiesti, in care erau cazati porci 

inregistrati pe doua exploatatii, respectiv RO 0488510200 – Stoian Cornel si RO 0488510397 – 

Stoian V Luminita  

Avand in vedere aceasta constatare, se stabilesc urmatoarelere restric ii, pentru: 

a) curtea (exploatatia) fost CAP Longitudine 27.2073 si Latitudinea 45.4008 

b) ferma Stoian V Luminita si Stoian C Fanel 

c) parte a comunei Puiestii de Jos 

d) zona (descriere) marginea satului, cea mai apropiata casa fiind la  cca 200 m 
 

- se interzice orice miscare a porcinelor in interiorul sau exteriorul exploatatiei; 

- porcii sunt plasati sub observatie sanitara veterinara, pana la clarificarea situatiei sub aspect 

epidemiologic; 

- patrunderea persoanelor straine in exploatatia plasata sub observatie sanitara veterinara, mai 

ales a celor care detin porcine, este strict interzisa; 

- nici un cadavru sau carne provenind de la un porc din exploatatia aflata sub restrictii, hran  
pentru porcine, ustensile, materiale, deşeuri, dejec ii, gunoi de grajd, purin, aşternut uzat sau 
orice obiect care ar putea transmite pesta porcina african  nu poate p r si exploatatia f r  o 
autoriza ie de la autoritatea competent , respectând m surile de biosecuritate, astfel încât s  
se minimizeze riscul propag rii pestei porcine africane; 

- mişc rile de mamifere domestice, vehicule şi echipament dinspre sau spre exploata ie sunt 
supuse condi iilor şi autoriz rii de c tre autoritatea competent ; 

Aceasta dispozitie ramane in vigoare pana la clarificarea situatiei sub raport epidemiologic. 
 

 

 

 

 

 

        P R E Ş E D I N T E                           VICEPREŞEDINTE 
             P R E F E C T                         PREŞEDINTELE CONSILIULUI 
                                                                 JUDE EAN BUZ U 

                               
      Carmen Adriana Ichim                              Neagu Petre Emanoil   
 

 

 

 

 

 



 

 

MEMBRII:                                                                 
 
  

Foca Petric  - Lucian Subprefectul jude ului Buz u 

Botezatu Ciprian Ionel                  Director executiv adjunct, Direc ia 
Sanitar  Veterinar  şi pentru 

Siguran a Alimentelor Buz u 

G v neanu Viorel                     Inspector şef, Inspectoratul Jude ean 
pentru Situa ii de Urgen  „Neron 
Lupaşcu” Buz u 

Sava Claudiu - Mihail Loc iitor al Comandantului Diviziei 2 

Infanterie „Getica” 

Cueru Virgil                 Inspector şef, Inspectoratul de 
Jandarmi Jude ean Buz u 

Miric  Valentin                     Inspector şef adjunct, Inspectoratul 

de Poli ie Jude ean Buz u 

Florea Cosmin Nicolae Director executiv, Direc ia pentru 
Agricultur  a Jude ului Buz u 

Dumitru Daniela                      Director executiv adjunct, Direc ia de 
S n tate Public  Buz u 

Pitiş Cornel            Director, Direc ia Silvic  Buz u 

Bratu Dobre Comisariatul Jude ean Buz u al 
G rzii Na ionale de Mediu 

Pan  Doru Florin Director executiv, Agen ia pentru 
Protec ia Mediului Buz u 

Neagu Beatrice                       Director, Sistemului de Gospod rire a 
Apelor Buz u 

Wamsiedel Nela                        Inspector şcolar general adjunct, 

Inspectoratul Şcolar Jude ean Buz u 

Velicu Marius Leon                    Şeful Sec iei Drumuri Na ionale 
Buz u 

Irimia Camelia Coordonator, Garda Forestier  
Jude ean  Buz u 

 


