ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL BUZ U
CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR
UNITATEA LOCAL DE DECIZIE
DECIZIA
_______/_______
Având în vedere:
- prevederile art. 25 alin (5) din OG nr. 42/2004 privind organizarea activit ii sanitar-veterinare
şi pentru siguran a alimentelor, aprobat cu modific ri prin Legea nr. 215/2004, modificat şi
completat prin Legea nr. 1/2008, cu modific rile şi complet rile ulterioare;
- prevederile HG nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului na ional de supraveghere,
prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative;
- prevederile Ordinului Prefectului nr. 525/31.08.2018 privind reorganizarea Centrului Local de
Combatere a Bolilor al Jude ului Buz u;
- prevederile Regulamentului privind organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului Local de
Combatere a Bolilor al jude ului Buz u, aprobat prin Ordinul Prefectului Jude ului Buz u nr.
86/10.02.2014;
- Manualul opera ional pentru interven ia în focarele de pest porcin african ;
- adresa nr. 26652/06.09.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor
Buz u referitoare la confirmarea pestei porcine africane în dou exploata ii individuale, a c ror
proprietari creşteau porcii în comun şi în acelaşi spa iu din satul Puieştii de jos, comuna Puieşti;
În urma întrunirii Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Local de Decizie din data
de 07.09.2018 şi a Procesului verbal al şedin ei,
Centrul Local de Combatere a Bolilor- Unitatea Local de Decizie
DECIDE:
Art. 1 Însuşirea şi transmiterea spre aprobarea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen
Buz u a Planului de interven ie în focarele de pest porcin african din satul Puieştii de Jos, comuna
Puieşti.
Art. 2. Gestionarea de c tre Centrul Local de Combatere a Bolilor Buz u a celor dou focare de
mari dimensiuni în cele dou exploata ii individuale, potrivit prevederilor Cap. 10 partea a III-a din
Manualul opera ional pentru interven ia în focarele de pest porcin african .
Art. 3. Aprobarea urm toarelor m suri suplimentare:
- instituirea a 3 filtre de control rutier şi dezinfectoare, gestionate de c tre Direc ia Sanitar
Veterinar şi pentru Siguran a Alimentelor Buz u, Direc ia pentru Agricultur Jude ean Buz u,
Inspectoratul de Poli ie Jude ean Buz u, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Buz u, cu sprijinul
Prim riei Puieşti, dup cum urmeaz :
- Dezinfector rutier 1: la intrarea în satul Puieştii de Jos dinspre Rm. S rat DJ 202
- Dezinfector rutier 2: în Puieştii de Jos, lâng Prim rie pe DJ 202
- Dezinfector rutier 3: în Puieştii de Jos, la ieşire din localitate înspre jude ul Vrancea
DJ 202C.
- gestionarea celor 2 filtre dezinfectoare montate în satul Lunca, oraşul P târlagele şi satul
P n t u, comuna P n t u de c tre autorit ile locale, cu sprijin din partea IPJ Buz u, prin patrul ri, şi
concentrarea resurselor DSVSA şi IPJ Buz u c tre focarele de la Puieşti;
- men inerea filtrelor de control rutier la limita cu jude ele Br ila şi Ialomi a;
- informarea şi avertizarea popula iei cu privire la riscul crescut de difuzabilitate a pestei
porcine africane.

- monitorizarea interdic iei de func ionare a târgurilor de animale, autorizate se va efectua de
c tre Inspectoratul de Jandarmi Jude ean, şi când situa ia o impune, va solicita şi sprijinul DSVSA
Buz u.
Art. 4. Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Dezvoltare Economic , Strategii
Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen , va duce la îndeplinire prevederile
prezentei decizii, prin înregistrare şi comunicare Secretariatului Tehnic al CJSU Buz u.

PREŞEDINTE
PREFECT
Carmen Adriana Ichim

MEMBRII:
Foca Petric - Lucian
Botezatu Ciprian Ionel
G v neanu Viorel
Sava Claudiu - Mihail
Cueru Virgil
Miric Valentin
Florea Cosmin Nicolae
Dumitru Daniela
Pitiş Cornel
Bratu Dobre
Pan Doru Florin
Neagu Beatrice
Wamsiedel Nela
Velicu Marius Leon
Irimia Camelia

Subprefectul jude ului Buz u
Director executiv adjunct, Direc ia
Sanitar Veterinar şi pentru
Siguran a Alimentelor Buz u
Inspector şef, Inspectoratul Jude ean
pentru Situa ii de Urgen „Neron
Lupaşcu” Buz u
Loc iitor al Comandantului Diviziei 2
Infanterie „Getica”
Inspector şef, Inspectoratul de
Jandarmi Jude ean Buz u
Inspector şef adjunct, Inspectoratul
de Poli ie Jude ean Buz u
Director executiv, Direc ia pentru
Agricultur a Jude ului Buz u
Director executiv adjunct, Direc ia de
S n tate Public Buz u
Director, Direc ia Silvic Buz u
Comisariatul Jude ean Buz u al
G rzii Na ionale de Mediu
Director executiv, Agen ia pentru
Protec ia Mediului Buz u
Director, Sistemului de Gospod rire a
Apelor Buz u
Inspector şcolar general adjunct,
Inspectoratul Şcolar Jude ean Buz u
Şeful Sec iei Drumuri Na ionale
Buz u
Coordonator, Garda Forestier
Jude ean Buz u

VICEPREŞEDINTE
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
JUDE EAN BUZ U
Neagu Petre Emanoil

