
INSTITUTIA PREFEcTULUI . JUDETUL BISTRITA.NAsAuo

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

HoTARAREA NR. 24 din !g.L2.2ozt
pentru aprobarea Planului de misuri

pentru controlul 9i combaterea pestei porcine africane

la porcii domestici de pe raza judelului Bistrila-Ndsiud

Unitatea LocalS de Decizie a Centrului Local de Combatere a

Bolilor al jude[ului Bistrita-Nisiud,

av6nd in vedere:

- convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-

NEsEud in data de 10. L2.202L, datorit5 confirmSrii oficiale a pestei porcine

africanS (PPA) la porcii domestici din exploatatiile RO0327950L75, de pe raza

localitStii Tagu, comuna Budegti, prin emiterea buletinului de analizd nr.

15118 din 10.L2.2021;

- Regulamentul delegat (UE) 20201687 al Comisiei de completare a

Regulamentului (UE) 20L61429 al Parlamentului European 9i al Consiliului in

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

- Regulamentul (CE) nr. 106912009;

- prevederile Hotdrdrii CNSSU nr. 3 din 01.08.2018 modificat5 gi

completati prin Decizia CNCB nr. 3 din 04. t2.20LB;

- Planul de m5suri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat

prin Decizia CNSSU nr. 1 din data de 24.07.20L9;

- prevederile Ordinului Prefectului nr. 249 din 31.10.2019 de aprobare a

Regulamentului privind infiinlarea, organizarea, funclionarea 9i atribuliile

Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-Ndsdud,



in temeiul art. 10 alin. (3) din Hot5r6rea Guvernului nr. L49L12004

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS,

atributiile, functionarea 9i atributiile gi dotarea comitetelor gi centrelor

operative pentru situatii de urgentS,

HOrAnAgrE

Art.1 Se aprobd Planul de mdsuri pentru controlul 9i combaterea pestei

porcine africane la porcii domestici de pe raza judelului Bistrila-N5s5ud nr.

Nr.A/ L5489lJ l28O2l LO.L2.2O2L, care face parte integrant5 din prezenta

hotd16re.

Att.2 Coordonarea aplic5rii misurilor gi actiunilor la nivel local se va

realiza de cdtre Unitatea OperationalS LocalS din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-Nds5ud, respectiv de cStre Directia

Sanitard Veterinar5 gi pentru Siguranla Alimentelor Bistrila-N5s5ud.

Aft.3 Prefectul, impreund cu reprezentanlii instituliilor implicate in

implementarea Planului vor analiza, on de c6te ori este necesar, in gedinte de

lucru, situalia Ia nivelul judetului, ocazie cu care se pot stabili noi m5suri, in

functie de evolutia situatiei epidemiologice.

A1t.4 $edintele de lucru vor fi organizate de Serviciul Programe,

Coordonare InstitulionalS gi Situalii de Urgen!5 din cadrul Institutiei

Prefectului - Judetul Bistrita-NEsEud, la solicitarea Directiei Sanitare

Veterinare gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Ndsbud, care asigurd

secretariatul tehnic al gedinlelor.

Aft.s Prezenta hotir6re se comunicS, in vederea luSrii la cunogtintd gi

ducerii la indeplinire a m5surilor gi actiunilor prevdzute in Plan:

- Autoritdtii Nationale Sanitard VeterinarS gi pentru Siguranta

Alimentelor;



- membrilor Unitdtii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al jude$ului Bistrita-N5s5ud;

- Agenliei de Pldli 9i Intervenlie in Agriculturd Bistrila-Ndsbud;

- primarilor unit5tilor administrativ-teritoriale, in calitate de conducStori

ai Unititilor Locale de Sprijin.

Art.6 Prezenta hot5r6re s-a adoptat cu votul a 27 de membri din totalul

de 43.

PRE9EDINTELE CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

AL JU DETULUT BTSTRTTA-nASAUO




