CENTRUL LOCAL PENTRU COMBATEREA BOLILOR BUZ U
Decizie de informare a cetatenilor cu privire la focare si masuri
Nr. ___________/07.09.2018
Stimati cetăţeni,
Pe teritoriul localit ii Puiestii de Jos, in exploatatia Stoian Fanel si Stoian Luminita
exista suspiciunea de evolutie a pestei porcine africane. Centrul Local de Combatere a Bolilor din
judetul.Buzau a aplicat masuri de control in conformitate cu prevederile Directivei Consiliului
60/2002/CE transpusa in legislatia nationala prin Ordinul ANSVSA nr. 99/2006, modificat prin
OrdinulANSVSA7/2010.
Pentru a limita raspandirea bolii, pana la noi dispozitii, se ordona urmatoarele:
toate porcinele din localitate se vor tine inchise in curte, fara acces la pasunat si balti, pentru a
impiedica venirea in contact a porcinelor domestice cu cele salbatice si pentru a limita
raspandirea bolii;
- toate cazurile de imbolnavire sau moarte la porcinele din curtea proprie, vor fi anuntate, fara
intarziere, medicului veterinar de libera practica imputernicit;
- toate cazurile in care cadavrele de porcine sunt descoperite in locuri publice, se anunta, fara
intarziere, medicului veteinar de libera practica imputernicit;
- pana la clarificarea
situatiei
sub
aspect
epidemiologic
din
exploatatia fost CAP RO 0488510200 si RO 0488510397, se interzice organizarea pe
teritoriul localitatii de piete,
targuri sau expozitii de pasari si animale;
- toate indicatiile medicului veterinar de libera practica imputernicit se respecta neconditionat.
Toti cetatenii din aceasta localitate sunt obligati sa respecte masurile indicate in prezenta
dispozitie. Nerespectarea prevederilor acestei dispozitii reprezinta incalcari ale legii. Aceste incalcari
pot fi sanctionate cu amenzi pana la 40000 lei.
-

Cu stima,

PREŞEDINTE
PREFECT
Carmen Adriana Ichim

VICEPREŞEDINTE

PREŞEDINTELE CONSILIULUI
JUDE EAN BUZ U
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

