
R O M Â N I A  
 
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL  BUZ U 

ORDIN 
 

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribu iile şi func ionarea 
Centrului Local de Combatere a Bolilor al Jude ului Buz u  

       

Având în vedere: 
- prevederile art. 26 alin. (5^2) ale O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activită ii sanitar 

– veterinare şi pentru siguran a alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, 
modificată şi completată prin Legea nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 

- referatul Serviciului Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă, înregistrat sub numărul 
12250/11.09.2018, prin care se propune modificarea Regulamentului privind organizarea, 

atribu iile şi func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al Jude ului Buzău. 
 În temeiul art. 26 din Legea privind prefectul şi institu ia prefectului nr. 340/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

           Prefectul Jude ului Buzău emite următorul 
  

ORDIN: 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului 

local de combatere a bolilor al Jude ului Buzău, potrivit Anexei, care face parte integrantă din 
prezentul ordin. 

Art. 2. Ordinul Prefectului nr. 86/10.02.2014 privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al Jude ului 
Buzău. 

Art. 3. Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Dezvoltare Economică, 
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă va duce la îndeplinire 
prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare institu iilor implicate.  
 

 

P R E F E C T 

Carmen – Adriana Ichim 

 

                                                                                                       SUBPREFECT 

Foca Petrică - Lucian   

 

 

                          
                                                                                       Vizat  

                           Control de legalitate 

                   Şef serviciu, Vasile Militaru 

Buzău 11.09.2018 

Nr. 547 
 



Anex  

                la Ordinul Prefectului 547/11.09.2018 

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDE ULUI BUZ U 

R E G U L A M E N T U L 
PRIVIND, ORGANIZAREA, ATRIBU IILE ŞI FUNC IONAREA  

CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 
 

CAPITOLUL I  

 

DISPOZI II GENERALE 

 

 1.1. Regulamentul stabileşte modul de constituire, organizare, func ionare, 
componen a, atribu iile Centrului local de combatere a bolilor din Jude ul Buzău, elaborat 
în conformitate cu prevederilor art. 26 alin (5) din O.G. nr. 42/2004 privind organizarea 

activită ii sanitar – veterinare şi pentru siguran a alimentelor, aprobată cu modificări prin 
Legea nr. 215/2004, modificată şi completată prin Legea nr. 1/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

1.2. Centrul local de combatere a bolilor al Jude ului Buzău este un organism creat 
în scopul de a solu iona în mod rapid, profesional, eficient şi cu costuri cât mai reduse 
orice eveniment epidemiologic care debutează pe raza jude ului. 
 1.3. În exercitarea atribu iilor de conducere ale Centrului local de combatere a 

bolilor se emit: hotărâri, ordine ale prefectului, dispozi ii, decizii şi instruc iuni. 
 1.4. Organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului local de combatere a bolilor 
din jude ul Buzău, precum şi a structurilor din componen a acestuia se stabilesc prin 
ordin al prefectului.  

 1.5. Centrul local de combatere a bolilor al Jude ului Buzău se subordonează 
Centrului na ional de combatere a bolilor. 
 

CAPITOLUL II 
 

ORGANIZAREA  

CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR 

 

2.1. Centrul local de combatere a bolilor al jude ului Buzău se constituie şi 
func ionează potrivit legii, sub conducerea prefectului, în următoarea structură: 

a)  Unitatea Locală de Decizie; 

b)  Unitatea pera ională Locală; 
c) Unită ile locale de sprijin; 
2.2. Unitatea locală de decizie, condusă de prefect, este alcătuită din membrii 

Comitetului jude ean pentru situa ii de urgen ă. 

2.3. Unitatea opera ională locală este condusă de directorul executiv al Direc iei 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor Buzău. 

2.4. Unitatea locală de sprijin, organizată la nivelul fiecărei unită i administrativ 
teritoriale, este condusă de primar şi din care fac parte un viceprimar, secretarul comunei, 
oraşului sau municipiului, după caz, reprezentan i ai serviciilor publice şi ai principalelor 
institu ii de pe teritoriul respectiv, precum şi medicul zonal.  



CAPITOLUL III 

 

ATRIBU IILE ŞI FUNC IONAREA CENTRULUI LOCAL  

DE COMBATERE A BOLILOR 

 
3.1. Pregătirea şedin elor, elaborarea lucrărilor şi a documentelor de lucru se 

asigură de către specialişti ai Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a 

Alimentelor Buzău. 
3.2. Executarea opera iunilor de secretariat, necesare desfăşurării activită ii 

C.L.C.B. se asigură de către Institu ia Prefectului Jud ul Buzău. 
3.3. Membrii Unită ii Locale de Decizie (CJSU) vor fi convoca i pentru a participa 

la şedin e de către Centrul opera ional din cadrul Inspectoratului Jude ean pentru Situa ii 

de Urgen ă, la solicitarea Institu iei Prefectului Jude ul Buzău. 
3.4. Unitatea Locală de Decizie, func ionează la sediul Institu iei Prefectului 

Jude ului Buzău, sub conducerea Prefectului.   

Unitatea Locală de Decizie şi Unitatea Opera ională Locală se întrunesc, în şedin ă 
ordinară, semestrial şi în şedin ă extraordinară, în cazul notificării scrise de suspiciune de 

boală, transmisă de către directorul executiv al DSVSA Buzău Prefectului, în calitatea 

acestuia de conducător al Unită ii Locale de Decizie sau în alte situa ii. 
3.5. In exercitarea atribu iilor, Unitatea Locală de Decizie emite Hotărâri ale 

Centrului Local de Combatere a Bolilor, Unitatea Opera ională Locală emite decizii şi 
instruc iuni, iar Unitatea Locală de Sprijin emite dispozi ii ale primarului. 

3.6.  Atribu iile Centrului local de combatere a bolilor: 
 

a)  Unitatea Local  de Decizie: 

- analizează periodic situa ia sanitară veterinară de pe teritoriul jude ului şi 
stabileşte măsuri pentru îmbunătă irea acesteia; 

- în cazul apari iei unor boli epizootice pe teritoriul jude ului ia următoarele 
măsuri: 

 a) aprobă planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite de la 
Unitatea Centrală de Decizie şi organizează popularizarea lor; 
 b) urmăreşte asigurarea bazei tehnico-materiale, precum şi a condi iilor 
organizatorice necesare aplicării planului de măsuri; 
 c) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor din 
planul general, stabilind responsabilită i pentru fiecare membru al Unită ii, pe 
sectoare de activitate şi zone teritoriale; 
 d) analizează periodic evolu ia epizootiei şi eficien a ac iunilor întreprinse, 
luând în completare măsurile ce se impun. 
 

b)  Unitatea Opera ional  Local : 

- analizează periodic situa ia sanitară veterinară de pe teritoriul jude ului şi 
stabileşte măsuri pentru îmbunătă irea acesteia; 

- urmăreşte aplicarea măsurilor stabilite de Unitatea Opera ională Centrală şi 

respectarea acesteia de către de inătorii de animale, pentru prevenirea şi combaterea 
bolilor transmisibile la animale; 

- urmăreşte respectarea prevederilor legisla iei specifice referitoare la circula ia 
animalelor şi a produselor de origine animală, a măsurilor de carantină pentru animalele 



nou introduse în unitatea administrativ teritorială, sau, în cazul apari iei unor boli 
infec ioase, pentru prevenirea şi combaterea acestora; 

- răspunde de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de 
prevenire şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om; 

- în cazul apari iei unor boli epizootice pe teritoriul jude ului ia următoarele 
măsuri: 

 a) pune în aplicare planul general de măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările 
primite de la Unitatea Centrală de Decizie, organizează popularizarea lor şi 
coordonează direct unită ile locale de sprijin; 

 b) asigură baza tehnică şi materială, precum şi condi iile organizatorice 
necesare aplicării planului de măsuri în limita competențelor; 
 c) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor 
epizootice, stabilind responsabilită i pentru Unitatea Locală de Sprijin, pe sectoare 

de activitate şi zone teritoriale; 
 d) analizează în mod operativ evolu ia epizootiei şi eficien a ac iunilor 
întreprinse şi propune Unită ii Locale de Decizie completarea măsurilor ce se 
impun. 

 

c) Unit ile locale de sprijin: 
- analizează periodic situa ia sanitară veterinară de pe teritoriul unită ilor 

administrativ teritoriale şi stabilesc măsuri pentru îmbunătă irea acesteia; 
- răspund de aplicarea măsurilor stabilite de Unitatea Locală de Decizie şi de către 

Unitatea Opera ională Locală, de către de inătorii de animale, pentru prevenirea şi 
combaterea bolilor transmisibile la animale; 

- răspund de respectarea prevederilor legisla iei veterinare referitoare la circula ia 
animalelor şi a produselor de origine animală, a măsurilor de carantină pentru animalele 
nou introduse în unitatea administrativ teritorială, sau, în cazul apari iei unor boli 
infec ioase, pentru prevenirea şi combaterea acestora; 

- răspund de instituirea, organizarea şi punerea în aplicare a măsurilor de prevenire 
şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om; 

- în cazul apari iei unor boli epizootice pe teritoriul administrativ execută 
următoarele măsuri: 

a) aplică planul general de măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
epizootiilor, în conformitate cu prevederile legale sau recomandările primite, 
aprobat de Unitatea Locală de Decizie şi transmis de către Unitatea Opera ională 
Locală şi organizează popularizarea lor; 
 b) urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor 
epizootice, stabilind responsabilită i pentru fiecare membru al Unită ii, pe sectoare 
de activitate şi zone teritoriale; 
 c) analizează în mod operativ evolu ia epizootiei şi eficien a ac iunilor 
întreprinse şi face propuneri de completarea măsurilor la Unitatea Locală de 
Decizie; 

 d) asigură permanent legătura cu Unitatea Locala de Decizie şi Unitatea 
Opera ională Locală; 

 e) asigură substan e decontaminante, resursele umane, utilajele şi 

echipamentele necesare combaterii epizootiilor. 
 



         R O M Â N I A  

 
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI -JUDE UL  BUZ U 

Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Dezvoltare Economică,  
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă 

Nr.  12250 /11.09.2018    
                                                                                  

     Se aprobă,                           

           De acord,                                                                       PREFECT      

       SUBPREFECT                                                                Carmen Adriana Ichim 

 Foca Petrică - Lucian 

  

 

REFERAT JUSTIFICATIV 

privind emiterea Ordinului Prefectului privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al 
Jude ului Buzău 

 

 Subsemnata, Marin Cristina, consilier în cadrul Serviciului Afaceri 
Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii 
Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă, având în vedere prevederile art. 26 alin. (5^2)  

ale O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activită ii sanitar – veterinare şi pentru 
siguran a alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, modificată 
şi completată prin Legea nr. 1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, 
propun emiterea Ordinului Prefectului privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea, atribu iile şi func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al 
Jude ului Buzău.  

 

 
 

 

                        Vizat, 

                  Şef serviciu,         Întocmit, 

                Năstase  Dorina                     Marin Cristina   

  

 

                          

 


