
R O M Â N I A               
 

 
 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL  BUZĂU 

COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de 
comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi 

asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada 
premergătoare, cât şi în timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău 

    
 Având în vedere: 
 - prevederile  art. 22 alin. (1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul şi instituţia  
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 7 (1) din Regulamentul de funcţionare a Colegiului Prefectural al 

Judeţului Buzău, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 76/06.02.2014,  

 Colegiul Prefectural al Judeţului Buzău, 
             

HOTĂRĂŞTE: 
 

       Art. 1. Se  aprobă “Planul de măsuri pentru buna desfăşurare a activităţii de 
comercializare a produselor alimentare şi nealimentare tradiţionale, precum şi asigurarea 
unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, atât în perioada premergătoare, cât 
şi în timpul Sărbătorilor Pascale, la nivelul judeţului Buzău”, prevăzut în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art. 2. Instituţile implicate vor raporta până la data de  10 mai 2019 modul de realizare 

a acestor măsuri. 
       Art. 3. Secretariatul tehnic al Colegiului Prefectural al Judeţului Buzău, va transmite 

membrilor Colegiului  implicaţi Planul de măsuri, aprobat potrivit art. 1.   
 

 
P R E F E C T 

 

Carmen Adriana Ichim 

 

Buzău _________2019          

Nr. _______  
 

Hotărârea a fost adoptată cu _____ voturi „pentru”, _____ voturi „împotrivă”, 
____ „abţineri”, de cei ____membrii prezenţi şi Preşedintele Colegiului 
Prefectural. 



ANEXA 

PLAN DE MĂSURI  
PENTRU BUNA DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR ALIMENTARE ŞI 

NEALIMENTARE TRADIŢIONALE, PRECUM ŞI ASIGURAREA UNUI CLIMAT CORESPUNZĂTOR DE ORDINE ŞI 
SIGURANŢĂ PUBLICĂ, ATÂT ÎN PERIOADA PREMERGĂTOARE, CÂT ŞI ÎN TIMPUL SĂRBĂTORILOR 

PASCALE, LA NIVELUL JUDEŢULUI BUZĂU 

 

Nr. 

crt. 
Măsura 

Termen de 

realizare 
Responsabil 

1 2 3 4 

1. 

Verificarea condiţiilor de sacrificare a mieilor, în abatoarele următoarelor societăţi: 
- SC CARPATIC LAMB SRL Verneşti 
- SC FRASINU SA Buzău 

- SC FERM COM PROD SRL Căldărăşti 
- SC BIAMIH AGRO SRL Pogoanele 

- SC CARMOZIMBRUL SRL Rm. Sărat  
- SC N 2001 COM IMPEX SRL  

15.04-01.05.2019 DSVSA Buzău 

2. 

Avizarea temporară a spaţiilor identificate de către autorităţile administraţiei publice locale 

pentru sacrificarea mieilor, în care să fie asigurate condiţiile de igienă şi bunăstare a animalelor 
şi care vor fi permanent supravegheate de medicii veterinari oficiali pe toată perioada 
funcţionării. 
În zonele de restricţie ale focarelor de PPA, mişcarea mieilor destinaţi sacrificării se va face cu 
respectarea prevederilor Directivei Comisiei nr. 60/2002/EC. 

Funcţie de solicitări, în 

perioada  

15.04-28.04.2019 

DSVSA Buzău  

3. 
Verificarea condiţiilor de transport în trafic şi comercializare a animalelor vii şi a produselor de 
origine animală în târgurile, oboarele, pieţele autorizate de pe raza judeţului.  15.04-01.05.2019 

DSVSA Buzău 

IPJ Buzău  

4. 

Verificarea unităţilor care produc şi valorifică produse specifice acestei perioade (abatoare, 

unităţi de procesare carne/lapte, măcelării, carmangerii, unităţi de panificaţie/ patiserie/ 

cofetărie, magazine de desfacere ouă/produse lactate, etc.) în ceea ce priveşte respectarea 

condiţiilor de fabricare, a cerinţelor de igienă, existenţa documentelor însoţitoare. 

15.04-01.05.2019 

DSVSA Buzău 

DSP Buzău 

DAJ Buzău 



1 2 3 4 

5. 

Verificarea respectării prevederilor legale privind condiţiile de aprovizionare, depozitare, 
comercializare, prezentare, sortare, ambalare şi etichetare a produselor specifice: carne şi 
preparate din carne, peşte proaspăt şi congelat, preparate din peşte, conserve din peşte, ouă, 
vopsea de ouă, produse de panificaţie/patiserie/dulciuri (ciocolată și produse din cacao şi 

grăsimi vegetale ), vin, legume și fructe proaspete. 

15.04-01.05.2019 

DSVSA Buzău 

DAJ Buzău 

CJPC Buzău 

DSP Buzău 

IPJ Buzău 

6. 
Verificarea unităţilor de alimentaţie publică care organizează mese festive în perioada 
Sărbătorilor Pascale  

15.04- 25.04.2019 DSP Buzău 

7. 
Executarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică în zona mănăstirilor, bisericilor şi în zonele 
de agrement, în vederea evitării producerii oricăror manifestări antisociale. 20.04 - 29.04.2019 

IPJ Buzău 

IJJ Buzău 

8. 
Asigurarea fluidizării traficului rutier pe drumurile publice şi în zonele lăcaşurilor de cult, dar 

şi în zonele turistice şi de agrement. 20.04 – 01.05.2019 IPJ Buzău 

9. 
Acordarea de asistenţă tehnică de specialitate reprezentanţilor lăcaşurilor de cult pentru 
stabilirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor. 15.04-29.04.2019 IJSU Buzău 

10. 

Executarea de controale pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă de către personalul IJSU 

Buzău şi de către serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, la lăcaşurile de cult şi pe 
traseele turistice  

15.04-29.04.2019 IJSU Buzău 

11. 

Difuzarea către autorităţile publice locale, către mass-media și către biserici, prin 
Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei a unor materiale (“Măsuri minime de prevenire a 
incendiilor care trebuie respectate de cetăţeni pe timpul Sărbătorilor Pascale”),  pentru a fi 

aduse la cunoştinţă membrilor comunităţilor locale.  

15.04-26.04.2019 IJSU Buzău 

12. 

Organizarea şi executarea acţiunilor specifice pentru prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale în zonele aglomerate unde se desfăşoară activităţi comerciale sau în locuri de 
agrement. 

19.04-01.05.2019 
IPJ Buzău 

IJJ Buzău 

13. 

Verificarea modului în care se execută activitatea de pază la obiectivele incluse în itinerariile 
de patrulare de pe raza de competenţă, în mod special a celor care colectează și transportă 

valori monetare, în scopul prevenirii evenimentelor negative.  
15.04-27.04.2019 IPJ Buzău 

 


