GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU

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

HOTĂRÂRE
privind aprobarea de măsuri suplimentare la Planul general de măsuri pentru
pesta porcină africană
Având în vedere:
- prevederile H.G. nr. 830/2016, pentru aprobarea Programului naţional de
supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru
completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare;
- prevederile Hotărârii nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei
extraordinare din data de 06.07.2018, a Comitetului Național pentru Situații Speciale
de Urgență;
- Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană;
- adresa nr. 2475/07.02.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Buzău prin care se propun măsuri suplimentare aplicabile Planului
General de Măsuri pentru Posta Porcină Africană în judeţul Buzău;
- procesul verbal al şedinţei Centrului Local de Combatere a Bolilor - Unitatea
Locală de Decizie, încheiat în data de 08.02.2019;
În temeiul capitolului I pct. 1.4 din Regulamentul privind organizarea,
atribuţiile şi funcţionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor, aprobat prin
Ordinul Prefectului nr. 547/11.09.2018.
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Identificarea de către structurile judeţene responsabile din cadrul
Diviziei 2 Infanterie ,,Getica“ a 20 de persoane, care vor fi desemnate să sprijine
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău în eventualele
acţiuni de ucidere preventivă, incinerare şi/sau îngropare a porcilor.
Art. 2. Criteriile de alegere a acestor persoane vor avea în vedere următoarele:
- sa fie în măsură să ajute efectiv la transportul porcilor de la locul de
asomare la locul de incinerare
- să nu deţină porci la adresa de domiciliu
- să poată fi contactat şi mobilizat 24h/24h, 7z/7z
Art. 3. Lista cu persoanele desemnate va fi comunicată DSVSA Buzău în

termen de 7 zile calendaristice de la data prezentei.
Art. 4. Persoanele desemnate vor fi instruite de către medicii veterinari la data,
ora și în locul ce vor fi comunicate de către DSVSA Buzău în termen de 48 de ore de
la expirarea celor 7 zile stabilite.
Art. 5. Echipamentele de protecţie pentru personalul instruit va fi asigurat de
către DSVSA Buzău.
Art. 6. Transporturile de porci vii, identificate pe drumurile publice de pe raza
județului Buzău şi care nu sunt însoţite de documente sanitar veterinare legale vor fi
dirijate cu însoţitor abilitat (lucrători din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Buzău, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău, Poliţie Locală) către sediul
DSVSA Buzău, unde se va proceda la uciderea animalelor, incinerarea cadavrelor şi
dezinfectarea mijlocului de transport.
Art. 7. Cheltuielile ocazionate de operaţiile de ucidere, neutralizare,
dezinfectare şi alte cheltuieli impuse, vor fi suportate de proprietarul animalelor sau
al mijlocului de transport, pe baza facturii emisă de DSVSA Buzău.
Art. 8. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare
Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de
Urgență, va comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală
de Decizie.
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Hotărârea a fost adoptată cu 38 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri, de cei 37 membrii
prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului Buzău.

