
rNsrrruTrA eREFEcTULUT - JUDETUL BrsrRrTA-NAsluo

CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

norAnAREA NR. 1 din 06.0 t.zozz
pentru aprobarea Planului de misuri pentru controlul 9i combaterea

pestei porcine africane la porcii silbatici de pe raza

judelu lui Bistrila- Nisi ud

Unitatea LocalS de Decizie a Centrului Local de Combatere a

Bolilor al judetului Bistrita-Nisiud,

av6nd in vedere:

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

Ndsdud in data de 06.01 .2022, in urma confirm5rii pestei porcine africane la

la doi mistreti morti pe FV 2 Dobric 9i la doi mistreti mo(i pe FV 34 M6lin, prin

emiterea buletinului de analizd nr. 10023 din 05.01 .2022;

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

Regulamentului (UE) 20t61429 al Parlamentului European si al Consiliului in

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

- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;

- prevederile HotE16rii CNSSU nr. 3 din 01.08.2018 modificatd gi

completatb prin Decizia CNCB nr. 3 din 04.12.2018;

- Planul de mdsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprorat

prin Decizia CNSSU nr. l din data de24.07.2019;

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

Regulamentului privind infiinlarea, organizarea, functionarea si atribu!iile

Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-Nds5ud,



in temeiul art. 10 alin. (3) din Hot516rea Guvernului nr. L4gLlZ0O4

pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS,

atributiile, functionarea si atribufiile gi dotarea comitetelor gi centrelor

operative pentru situatii de urgentS,

HorAnASrE

AIt. 1 Se aprob5 Planul de mdsuri pentru controlul si combaterea pestei

porcine africane la porcii s5lbatici de pe raza judetului Bistrita-Nds5ud nr.

Al2LLl)122106.0L.2022, care face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.

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

realiza de c5tre Unitatea OperalionalS LocalS din cadrul Centrului Loca de

Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-NEsdud, respectiv de cdtre Direclia

SanitarE VeterinarE gi pentru Siguranla Ali mentelor Bistrila-NEsEud.

Alt. 3 Prefectul, impreunE cu reprezentanlii instituliilor 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 evolulia situaliei epidemiologice.

Alt. 4 $edintele de lucru vor fi organizate de Serviciul programe,

Coordonare InstitutionalS gi Situatii de Urgent5 din cadrul Instituliei
Prefectului - judetul Bistrila-NEsdud, la solicitarea Direcliei Sanitare Veterinare

gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrila-NEs5ud, care asigurd secretariatul

tehnic al sedintelor.

4ft. 5 Prezenta hot5r6re se comunicS, in vederea lu5rii la cunogtinp gi

ducerii la Tndeplinire a m5surilor gi acliunilor prev5zute in plan:

- Autorit5tii Nationale SanitarE VeterinarE gi pentru Sigura nla

Alimentelor;

- membrilor Unitdtii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-NEsEud;

- Agentiei de PlSti 9i Interventie in Agriculturi Bistrita-NEsEud;



- primarilor unitdtilor administrativ-teritoriale, in calitate de conducdtori

ai UnitEtilor Locale de Sprijin.

AIt. 6 Prezenta hotdr6re s-a adoptat cu votul a 23 de membri din tolalul

de 43.
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