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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 Dispozi iei Secretarului de stat, şeful Departamentului pentru Situa ii de Urgen  
din cadrul M.A.I. nr. 553/24.07.2018; 

- prevederile Ordinului Prefectului nr. 159/28.02.2018 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 

- adresa nr. 13246/11.07.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor 
Buz u prin care se solicit  convocarea CLCB Buz u; 

 În urma întrunirii Centrului Local de Combatere a Bolilor – Unitatea Local  de Decizie din data 
de 27.07.2018 şi a Procesului verbal al şedin ei,  

Centrul Local de Combatere a Bolilor- Unitatea Local  de Decizie 

 

DECIDE: 

 

            Art. 1 Însuşirea materialelor prezentate de c tre Direc ia Sanitar  Veterinar  şi pentru Siguran a 
Alimentelor Buz u referitoare la: 

- Situa ia epidemiologic  actual  la nivel na ional sub aspectul evolu iei pestei porcine africane; 
- Ac iunile cu caracter preventiv întreprinse de c tre DSVSA Buz u sub aspectul reducerii 

riscului apari iei pestei porcine africane pe teritoriul jude ului Buz u; 
- Prezentarea sintetic  a Planului de contingen  pentru pesta porcin  african  aplicabil pe 

teritoriul jude ului Buz u, pentru o interven ie cât mai rapid  şi eficient  în eventualitatea notific rii 
unor suspiciuni şi/sau confirm ri de pestei porcine africane; 

- Prezentarea Manualului opera ional pentru interven ia în focarele de pest  porcin  african , 
edi ia a    II-a, 2018; 

- Gradul de implicare a autorit ilor publice locale în sprijinirea ac iunilor DSVSA Buz u. 
 Art. 2. Instituirea de m suri suplimentare având în vedere evolu ia pestei porcine africane în 
jude ele limitrofe, Br ila şi Ialomi a, dup  cum urmeaz : 

- instituirea de filtre la limita cu jude ul Ialomi a în localitatea Grindu (Glodeanu Siliştea) şi pe 
E85 la C ld ruşanca (Hanul Ovidiu) cu personal de la Inspectoratul de Poli ie Jude ean Buz u şi 
Direc ia Sanitar  Veterinar  Buz u şi men inerea filtrelor la limita cu judul Br ila în localit ile: B ile, 
B l ceanu, Vizireni şi Padina. 

- intensificarea verific rii st rii de salubritate a drumurilor na ionale şi jude ene de c tre 
administratorii acestora şi de c tre Comisariatul Jude ean Buz u al Garzii Na ionale de Mediu. 

- intensificarea verific rii st rii de salubritate a cursurilor de ap  de c tre reprezentan ii la 
nivelul jude ului a Administra iei Na ionale Apele Române. 



- intensificarea ac iunilor de control în fondul cinegetic de c tre Garda Forestier  Jude ean  
Buz u, Direc ia Silvic  Buz u şi gestionarii fondurilor de vân toare 

-  organizarea unei întâlniri de lucru în data de 01.08.2018, cu preşedin ii Unit ilor locale de 
sprijin (primari) din cadrul CLCB pentru a fi informa i asupra m surilor de prevenire şi combatere a 
PPA şi transmiterea acestora popula iei. 

-  transmiterea de c tre Institu ia Prefectului a mesajului "Cum s  fii cu un pas înaintea PPA" la 
Arhiepiscopia Buz ului şi Vrancei pentru a fi comunicat parohiilor în vederea inform rii popula iei. 

- întocmirea şi transmiterea de c tre Institu ia Prefectului de inform ri c tre MAI cu privire la 
activit ile desf şurate la nivel local pentru prevenirea apari iei PPA, sau, în cazul apari iei acestuia, 
m surile luate pentru limitarea r spândirii virusului PPA  
 Art. 3. 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. 
 

 

 

 

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

Siguran a Alimentelor Buz u 

Enache Valeriu                     Inspector şef adjunct, Inspectoratul 

Jude ean pentru Situa ii de Urgen  
„Neron Lupaşcu” Buz u 

Sava Claudiu Mihai Loc iitor al Comandantului Diviziei 2 
Infanterie „Getica” 

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

Constantin Octavian                     Inspector şef adjunct, Inspectoratul de 

Poli ie Jude ean Buz u 

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

Ungureanu Cristina                    Director executiv, Direc ia de 
S n tate Public  Buz u 

Pitiş Cornel Director, Direc ia Silvic  Buz u 

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

Harabagiu Anca                        Inspectoratul Şcolar Jude ean Buz u 

Chiri  R zvan                    Sec ia Drumuri Na ionale Buz u 

Irimia Camelia Coordonator, Garda Forestier  
Jude ean  Buz u 

 



                                                                           

                   


