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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului General Cadru de Prevenire și Control al Pestei 

Porcine Africane 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; 

- regulamentul (ue) 2016/429 al parlamentului european și al consiliului din 9 martie 

2016 privind bolile transmisibile ale animalelor; 

- 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; 

- Decizia Comisiei 709/2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei 

porcine africane în anumite state membre, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman 

aprobata prin legea 55/2017, Hotărârea nr. 551 din 17 iulie 2018, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea și plata despăgubirilor ce 

se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide 

a focarelor de boli transmisibile ale animalelor şi a altor prevederi legale în vigoare, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- HOTĂRÂRE nr. 2 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din 

data de 06.07.2018, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

- HOTĂRÂRE nr. 3 privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare din 

data de 01.08.2018, a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă; 

- Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 

eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor 

şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor 

şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de 



supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările și 

complemetările ulterioare; 

- Manualul Operaţional pentru pesta porcină africană actualizat; 

- adresa nr. 15773/03.08.2021 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 

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

Planului General Cadru de Prevenire și Control al Pestei Porcine Africane la nivelul 

județului Buzău.    

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 Planul General Cadru de Prevenire și Control al Pestei Porcine 

Africane la nivelul județului Buzău, conform anexei la prezenta hotărâre; 

Art.2. Orice hotărâre/decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor al Județului 

Buzău, care contravin prezentei hotarâri se abrogă ; 

Art.3. Serviciul Afaceri Europene, Relații Internaționale, Dezvoltare Economică, 

Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situații de Urgență, împreună cu 

Compartimentul informare, relații publice, secretariat și arhivare vor comunica prezenta 

hotărâre membrilor CLCB Buzău – Unitatea Locală de Decizie. 
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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.   


