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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru prevenirea și 

controlul pestei porcine africane în mediul sălbatic la nivelul județului 

Buzău 
 

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; 

- Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99/2006, actualizat, pentru aprobarea Normei 

sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane; 

- prevederile Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine 

africane în România aprobat prin Hotărârea nr. 3/01.08.2018 de către Comitetul 

Național pentru Situații Speciale de Urgență; 

- prevederile Deciziei nr. 1/24.07.2019 a Centrului Naţional pentru Combaterea 

Bolilor privind planul de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane în 

România; 

- Hotărârea nr. 5/08.10.2020 privind aprobarea Planului general de prevenire și 

control al pestei porcine africane la nivelul Județului Buzău; 

- adresa nr. 2102/1/04.02.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru 

Siguranţa Alimentelor  Buzău, prin care se propune Centrului Local de Combatere a 

Bolilor aprobarea  unor măsuri pentru prevenirea și controlul pestei porcine africane 

în mediul sălbatic la nivelul județului Buzău, având în vedere concluziile și 

propunerile Grupului Local de Experți în PPA;    

- Manualul operaţional pentru intervenţia în focarele de pestă porcină africană 

– ediţia IV-a 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 aprobă măsurile suplimentare pentru prevenirea și controlul pestei 

porcine africane în mediul sălbatic la nivelul județului Buzău, după cum urmează: 

- Începând cu data de 08.02.2021, întreg teritoriul județului Buzău se declară 

zonă afectată de pesta porcină africană; 

- Începând cu data de 08.02.2021, în zona afectată de pestă porcină africană din 

județul Buzău se aprobă vânătoarea prin orice metodă a mistreților, vulpilor și 

șacalilor, cu concertarea acțiunilor, în vederea direcționării migrației implicite a 

vânatului către centrul zonei afectate. 

Art. 2. 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 ____ voturi „pentru”, ____ voturi „ împotrivă”, ____ abţineri, 

de cei ____ membrii prezenţi şi preşedintele Centrului Local de Combatere a Bolilor al 

Județului  Buzău.   


