
R O M Â N I A  
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITU IA PREFECTULUI - JUDE UL  BUZ U 

ORDIN 
privind constituirea Grupului local de exper i în vânat şi vân toare la nivelul jude ului 

Buz u, pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane 

 

              Având în vedere: 
- prevederile OG 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; 

- 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; 

- Hotărârea Comitetului Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Buzău nr. 12/25.06.2018 

privind aprobarea constituirii, prin ordinul al Prefectului Jude ului Buzău, a Grupului Local de 

Exper i în vânat şi vânătoare la nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi combaterea pestei 
porcine africane; 

- referatul nr. 8855/02.07.2018 al Serviciului Afaceri Europene, Rela ii Interna ionale, 
Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă,  
prin care se propune emiterea Ordinului Prefectului privind constituire a Grupului local de exper i 
în vânat şi vânătoare la nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine 
africane; 

  În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

  Prefectul Jude ului Buzău emite următorul 
 

O R D I N: 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Grupului local de exper i în vânat şi vânătoare la 
nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane, în următoarea 
componen ă: 

- Dr. Mihalcea Stelian – Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a 
Alimentelor Buzău 

- Dr. ăranu Onoriu – Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor 
Buzău 

- Dr. Toader Ştefan – Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor 
Buzău 

- Dr. Jipa Paul – Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor 
Buzău 

- Dr. Hueală Gabriel – Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor 
Buzău 

- Ing. Ştefănescu Dragoş – Asocia ia Jude eană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 

Buzău 

- Ing. Ilie Alin – Asocia ia Jude eană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Buzău 



- Ing. Marfiuc Liviu – Direc ia Silvică Buzău 

- Ing Postolache Sanda – Agen ia pentru Protec ia Mediului Buzău 

- Biolog Diaconescu Ioana – Agen ia pentru Protec ia Mediului Buzău (înlocuitor) 
Art. 2. Grupul Local de Exper i are următoarele atribu ii: 
- Asigură expertiză în domeniile solicitate şi sprijină Centrul Local de Combatere a 

Bolilor în activită ile de pregătire pentru interven ia în situa ii de urgen ă; 
- Consiliază Centrul Local de Combatere a Bolilor şi autorită ile publice locale în 

ceea ce priveşte conduita de interven ie şi metodele de abordare a focarului de boală în func ie de 
extinderea acestuia şi de realitatea din teren; 

- Consiliază Centrul Local de Combatere a Bolilor şi autorită ile publice locale cu 

privire la stabilirea zonelor de restric ie şi a amplasării punctelor de dezinfec ie pe drumurile de 

acces către exploata ii; 
- Consiliază Centrul Local de Combatere a Bolilor şi autorită ile publice locale cu 

privire la metodele cele mai potrivite referitoare la ucidere şi la ecarisarea teritoriului; 
- Analizează datele ob inute prin anchetele epidemiologice şi ajută la stabilirea sursei 

de infec ie a bolii; 
- Sprijină autoritatea competentă în ceea ce priveşte ancheta epidemiologică, 

prelevarea de probe, testarea şi interpretarea rezultatelor testelor de laborator şi stabilirea măsurilor 
de combatere a bolii. 

Art. 3. Serviciul Afaceri Europene, 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 
 

Marian Sorin Gheorghe    
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                           Control de legalitate 

                        Şef serviciu, Militaru Vasile  
 

 

 

 

 

 

 

Buzău ___________ 

Nr. __________ 



 

            

          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 Publice Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă  
Nr.  8855 /02.07.2018 

 

                                                                   Se aprobă, 
                                                                                                               PREFECT                                

         De acord,                                                                         Carmen Adriana Ichim   

     SUBPREFECT 

Marian Sorin Gheorghe                                                                                                                                           

   

REFERAT JUSTIFICATIV 

privind emiterea Ordinului Prefectului de constituire a Grupului local de exper i în vânat şi 
vânătoare la nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane 

 

           Subsemnata, Marin Cristina, consilier în cadrul Serviciului Afaceri Europene, 

Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Deconcentrate, Situa ii de Urgen ă, 
având în vedere prevederile OG 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, 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, Hotărârea CJSU Buzău nr. 
12/25.06.2018 privind aprobarea constituirii, prin ordinul al Prefectului Jude ului Buzău, a 
Grupului Local de Exper i în vânat şi vânătoare la nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi 
combaterea pestei porcine africane, adresele nr. 11782/2018, nr. 10157/2018 şi nr. 10925/2018 ale 
Direc iei Sanitare Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor Buzău, adresa nr. 4360/2018 a 
Direc iei Silvice Buzău, adresa nr. 8072/2018 a Agen iei pentru Protec ia Mediului Buzău, propun 
emiterea Ordinului Prefectului privind constituire a Grupului local de exper i în vânat şi vânătoare 
la nivelul jude ului Buzău, pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane.  

 

 

 

                  Şef serviciu,                                                                  Întocmit,  
 

                Năstase  Dorina                                                          Marin Cristina                                                        
 
 

 

 

 

 


