
INSTITUTIA PREFECTULUI . JUDETUL BISTRITA.NASIUO

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

HoTARAREA NR. 26 din 27.L2.2o2L

pentru aprobarea Planului de misuri

pentru controlul gi combaterea pestei porcine afri

la porcii sdlbatici de pe raza judelului Bistrila-

Unitatea Locali de Decizie a centrului Local de

Bolilor al judelului Bistrita-Ndsiud,

av6nd in vedere:

- convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al j

N5sdud in data de 27.L2.2021, in urma confirmdrii pestei porci

un mistret impugcat pe FV 30 Teaca, prin emiterea buletinului

15256 din 23. t2.2}2tde cStre LSVSA Maramureg 9i la doi mistreli

34 Malin, prin emiterea buletinului de analizd nr. 15258 din 23.L2.

- Regulamentut delegat (uE) 20201687 al comisiei de

Regulamentului (UE) 20t61429 al Parlamentului European 9i al

ceea ce privegte normele de prevenire 9i control al anumitor boli I

- Regulamentul (CE) nr. 106912009;

- prevederile Hot5r6rii CNSSU nr. 3 din 01.08.2018

completat6 prin Decizia CNCB nr. 3 din 04.12.20L8;

- Ptanul de m5suri pentru combaterea pestei porcine afri

prin Decizia CNSSU nr. 1 din data de 24.07.2019;

- prevederile Ordinului Prefectului nr. 249 din 31.10.2019

Regulamentului privind infiinlarea, organizarea, functionarea

Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului Bistrita-N5sd

atribut ile

lui Bistri!a-

africane la

analiz5 r,r.

morti pe FV

L;

letare

siliului

a

in

I

ficatS

he, aprohat

aprobare a



in temeiul art. 10 alin. (3) din Hotdrdrea Guvernului nr. L4gIlZO14

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS,

atributiile, functionarea 9i atribuliile gi dotarea comitetetor gi centrelor

operative pentru situatii de urgentS,

HOrAnAsrE

Aft.1 Se aprobd Planul de mSsuri pentru controlul 9i combaterea pestei

porcine africane la porcii s5lbatici de pe raza judelului Bistrifa-Ndsdud nr.

A1L60201J12879124.L2.202L, care face parte integrantS din prezenta

hot516re.

Alt.2 Coordonarea aplicdrii m5surilor gi acliunilor la nivel local se va

realiza de cdtre Unltatea OperalionalS LocalS din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judetului Bistrifa-NEsEud, respectiv de c5tre Direclia

SanitarS Veterinard gi pentru Siguranla Alimentelor Bistrila-NfisEud.

Alt.3 Prefectul, impreunS cu reprezentanlii institufiilor implicate in

implementarea Planului vor analiza, ori de c6te ori este necesar, in gedinle de

lucru, situatia la nivelul judelului, ocazie cu care se pot stabili noi m5suri, in

functie de evolutia situaliei epidemiologice.

Aft.4 $edinfele de lucru vor fi organizate de Serviciul programe,

Coordonare InstitulionalS gi Situatii de Urgen!5 din cadrul Instituliei

Prefectului - Judetul Bistrita-N5s5ud, la solicitarea Direcliei sanitare

Veterinare gi pentru Siguranla Alimentelor Bistrila-NEsdud, care asigurE

secretariatul tehnic al gedinlelor.

A1t.5 Prezenta hot5r6re se comunic5, in vederea luSrii la cunogtinl5 gi

ducerii la Tndeplinire a mdsurilor gi acliunilor prev5zute in plan:

- Autorit5tii Nationale SanitarE Veterinard gi pentru Siguranla

Alimentelor;

- membrilor Unit5tii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al jude[ului Bistrila-N6sdud;



- Agenliei de P!5!i 9i Intervenlie in Agriculturi Bistrila-N5sdud;

- primarilor unitSlilor administrativ-teritoriale, in calitate de conduc5tori

ai Unit5tilor Locale de SPrijin.

Aft.6 Prezenta hotir6re s-a adoptat cu votul a 26 de membri din tota ul

de 43.

PRE9EDINTELE CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOl'

AL JU DETULUT BrsrRrTn-ruAsAuo
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