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. 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
- prevederile Deciziei nr. 2/27.07.2018 a Centrului Local de Combatere a Bolilor Buz u;
În urma întrunirii Centrului Local de Combatere a Bolilor din data de 01.08.2018 şi a Procesului
verbal al şedin ei,
Centrul Local de Combatere a Bolilor- Unitatea Local de Decizie
DECIDE:
Art. 1 Ca urmare a prezent rii materialelor de c tre DSVSA Buz u, însuşite de c tre CLCB –
Unitatea Local de Decizie, prin Decizia nr. 2/27.07.2018, primarii, în calitatea acestora de preşedin i
ai unit ilor locale de sprijin, vor informa popula ia cu privire la ac iunile întreprinse în vederea
prevenirii pestei porcine africane.
Art. 2. Reactualizarea componen ei unit ilor locale de sprijin din cadrul Centrului Local de
Combatere a Bolilor.
Art. 3. Identificarea de c tre primari a unor amplasamente în vederea elimin rii cadavrelor de
porci (ecarisare alternativ a cadavrelor în situa ia apari iei de focare de pest porcin african ), în
condi iile respect rii normelor de mediu şi de igien şi s n tate public , potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Art. 4. Verificarea de c tre primari a stocului de materiale şi substan e necesare combaterii
eventualelor focare de pest porcin african , conform Manualului opera ional pentru interven ia în
focarele de pest porcin african .
Art. 5. 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 institu iilor implicate.
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