GUVERNUL ROMÂNIEI
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢULUI BUZĂU

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR AL JUDEȚULUI BUZĂU
UNITATEA LOCALĂ DE DECIZIE
HOTĂRÂRE
privind stingerea focarelor de pestă porcină africană din exploataţiile
nonprofesionale din localităţile Mărgineanu, Amaru, Scorţeanca, Căldărăşti,
Padina şi Pogoanele, județul Buzău, precum şi aprobarea unor măsuri suplimentare
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;
- Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană–
ediţia IV-a 2019;
- Adresa nr. 19214/1/12.11.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Buzău prin care se comunică închiderea focarelor declarate de PPA din
localităţile Mărgineanu (15 focare), Amaru (8 focare), Scorţeanca (1 focar), Căldărăşti
(22 focare), Padina (13 focare) şi Pogoanele (1 focar), județul Buzău;
- adresa nr. 19439/12.11.2019 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Buzău prin care se solicită aprobarea unor măsuri suplimentare, având în
vedere debutul sezonului rece şi apropierea sărbătorilor de iarnă;
- procesul verbal al şedinţei Centrului Local de Combatere a Bolilor - Unitatea
Locală de Decizie, încheiat în data de 12.11.2019.
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. Se ia act de stingerea focarelor de pestă porcină africană din 60 exploataţii
nonprofesionale din localităţile Mărgineanu (15 focare), Amaru (8 focare), Scorţeanca
(1 focar), Căldărăşti (22 focare), Padina (13 focare) şi Pogoanele (1 focar), județul
Buzău.
Art. 2. Se aprobă ridicarea restricţiilor ce au fost impuse de existenţa focarelor de
pestă porcină africană din localităţile Mărgineanu, Amaru, Scorţeanca, Căldărăşti, Padina
şi Pogoanele, precum şi din localităţile din zonele de protecţie şi supraveghere ale
acestora.

Art. 3. Având în vedere debutul sezonului rece şi apropierea sărbătorilor de iarnă,
se aprobă următoarele măsuri suplimentare:
- intensificarea controalelor privind circulaţia şi respectarea prevederilor privind
mişcarea porcilor vii, a cărnii şi produselor din carne de porc.
- efectuarea obligatorie a examenului ante şi post mortem în cazul sacrificărilor din
gospodării pentru consum propriu.
- intensificarea controalelor rutiere în vederea descurajării comerţului ilegal de
porcine şi produse provenite de la acestea.
- informarea populaţiei cu privire la evitarea achiziţionării de animale şi produse
provenite de la acestea de la persoane neautorizate şi fără documente sanitar veterinare.
- verificarea respectării normelor sanitar veterinare privind identificarea şi
înregistrarea animalelor.
- intensificarea controalelor în vederea interzicerii creşterii extravilane a suinelor
(stâne, cantoane, societăţi agricole, alte clădiri dezafectate).
- instruirea gestionarilor fondurilor cinegetice în privinţa acţiunilor de vânătoare în
vederea diminuării populaţiei susceptibile de mistreţi, în condiţii de biosecuritate.
Art. 4. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică,
Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de Urgență, va
comunica prezenta hotărâre membrilor CLCB Buzău.
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Hotărârea a fost adoptată cu 35 voturi „pentru”, 0 voturi „ împotrivă”, 0 abţineri, de cei
34 membrii prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului
Buzău.

