GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDEŢULUI BUZĂU
UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE

HOTĂRÂRE
Având în vedere:

1/25.09.2018

- prevederile H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului na ional de supraveghere,
prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu
modific rile ulterioare;
- prevederile Hot rârii nr. 2 privind m surile adoptate în cadrul şedin ei extraordinare din data de
06.07.2018, a Comitetului Na ional pentru Situa ii Speciale de Urgen ;
- prevederile Legii nr. 407/2006 a vân torii şi a protec iei fondului cinegetic;
- adresa nr. 27576/20.09.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor
Buz u, prin care, se informeaz despre existen a unei suspiciuni de pest porcin african pe teritoriul
comunei Surdila – Greci, jude ul Br ila;
- adresa nr. 27674/21.09.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor
Buz u, prin care, se informeaz despre confirmarea a dou focare de pest porcin african în satul
Surdila – Greci, comuna Surdila – Greci, jude ul Br ila şi cuprinderea în zona de supraveghere a
localit ilor CA Rosetti, Bâlhacu, Cotu Ciorii, Vizireni, Lunca din jude ul Buz u;
- adresa nr. 27766/24.09.2018 a Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor
Buz u, prin care se propun unele m suri pentru prevenirea apari iei unor noi focare de pest porcin
african pe teritoriul jude ului;
- Procesul Verbal al şedin ei din data de 24.09.2018;
- Manualul opera ional pentru interven ia în focarele de pest porcin african ;
- analiza efectuat în cadrul şedin ei extraordinar a Centrului Local de Combatere a Bolilor –
Unitatea Local de Decizie, din data de 25.09.2018;

În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea, atribu iile şi
func ionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor aprobat prin Ordinul Prefectului Jude ului
Buz u nr. 547/11.09.2018.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Men inerea filtrelor de control în trafic în echipe mixte alc tuite din
reprezentan i ai DSVSA Buz u şi IPJ Buz u, în limitele competen elor legale şi a
disponibilit ilor operative pe principalele c i de comunica ie cu jude ele limitrofe Br ila şi
Ialomi a, pe raza c rora sunt declarate focare active de pest porcin african , dup cum
urmeaz :
- sat Cotorca, comuna Glodeanu Siliştea, intersec ie DJ 203 I şi DJ 102 H (limit cu
jude ul Ialomi a)
- sat Padina, pe DN 2C (limit cu jude ul Ialomi a)
- sat Vizireni, comuna CA Rosetti, pe DN 2B (limit cu jude ul Br ila)
- sat Lunca, comuna CA Rosetti, intersec ie DJ 203 N cu DC 19 A (limit cu jude ul
Br ila)
- sat B l ceanu, comuna B l ceanu, intersec ie DJ 203 cu DJ 220 (limit cu jude ul
Br ila)
- sat B ile, comuna Balta Alb , pe DN 22 (limit cu jude ul Br ila).

(2). Graficul de lucru în filtrele de control în trafic se va stabili de comun acord
de c tre DSVSA Buz u şi IPJ Buz u.
Art. 2. Aplicarea în continuare a m surilor preventive dispuse în şedin ele CLCB din
data de 27.07.2018, 01.08.2018 şi 20.08.2018 şi a Hot rârii CJSU nr. 16/20.08.2018 privind:
- informare public continu ;
- suspendarea activit ii de comercializare a animalelor vii în târgurile autorizate sanitar
veterinar şi aglomer rile de animale, cu scop de comercializare a animalelor vii pe întreg
teritoriul jude ului;
- suspendarea cel pu in pân la stingerea focarelor de pest porcin african din jude ul
Buz u, a activit ii de comercializare a furajelor şi cerealelor chiar destinate consumului uman,
precum şi orice alt activitate care presupune prezen a în târgurile de animale autorizate sanitar
veterinar a mijloacelor de transport cu trac iune animal .
Art. 3. (1). Recoltarea cadavrelor porcilor domestici şi ale mistre ilor de c tre echipe
specializate ale DSVSA Buz u, în condi ii de biosecuritate şi decontaminare la fa a locului sau,
dup caz, recoltarea de probe biologice şi ecarisarea alternativ a cadavrelor prin grija şi
responsabilitatea primarului UAT-ului, pe raza c ruia se înregistreaz evenimentul sau a
gestionarului fondului de vân toare.
(2). Administratorul drumului public, gestionarul fondului de vân toare şi
autoritatea public local sunt obliga i, ca în situa ii de mortalitate a porcilor domestici şi ale
mistre ilor, ap rute în timpul nop ii, pe carosabil, acostament, alte c i de acces, precum şi pe
domeniul public, intravilan/extravilan, s asigure zona prin îndep rtarea cadavrului şi marcarea
traseului de mobilizare a cadavrului, în condi ii minime de biosecuritate (echipament de
protec ie, m nuşi şi cipici de unic folosin ) pân la distan a la care nu produce disconfort
vizual şi ridicarea acestuia de c tre DSVSA Buz u, a doua zi, diminea a.
Art. 4. Efectuarea recens mântului tuturor animalelor din zona de protec ie/supraveghere
de c tre reprezentan i ai Unit ii locale de sprijin, sub coordonarea medicului veterinar al
cirscumscrip iei sanitare veterinare şi pentru siguran a alimentelor.
Art. 5. Serviciul Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, Dezvoltare Economic ,
Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen , va comunica prezenta
hot râre membrilor CLCB Buz u şi unit ilor locale de sprijin.
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Hot rârea a fost adoptat cu 37 voturi „pentru” 0 voturi „ împotriv ”, 0 ab ineri de cei 36
membrii prezen i şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor .

