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norAnAne
NR. 6 din 08.12.2022

pentru aprobarea Planului de misuri pentru controlul 9i combaterea
pestei porcine africane in judeful Bistrila-N5s6ud

tn urma soticitirii Direcliei Sanitare Veterinare 9i pentru Siguranla Alimentelor
Bistrita-Nds5ud nr. 4/13348/28.LL.2022, Centrul Local de Combatere a Bolilor al
judetului Bistrita-N5s5ud, a fost convocat in data de 08. L2.2022.

Av6nd in vedere:
- prevederile Planului de mSsuri pentru controlul 9i combaterea pestei porcine

africane in Rom6nia, aprobat prin Decizia nr. 1/15. LL.2022 a Centrului National de
Combatere a Bolilor;

- prevederile capitolului VI, pct. 6,4 lit. b) din Hot5rdrea Guvernului nr.

830/2016 pentru aprobarea Programului national de supraveghere, prevenire gi

control al pestei porcine africane, precum gi pentru completarea unor acte
normative, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

- prevederile art. 26 alin. (5) alin. (5^1) 9i alin. (5^2) din Ordonanla
Guvernului nr. 4212004 privind organizarea activit5lii sanitar-veterinare 9i pentru

siguranla alimentelor, cu modific5rile 9i complet6tile ulterioare;
- prevederile Ordinului Prefectului nr. 38 din 25.02.2022 privind constituirea

Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-N5sdud 9i aprobarea
Regulamentului. privind organizarea, atribuliile 9i funclionarea Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-N5s5ud;

in temeiul art. 10 alin. (3) din Hot5r6rea Guvernului nr. L4gLlzOO4 pentru

aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS, atributiile,
functionarea 9i dotarea comitetelor 9i centrelor operative pentru situatii de urgentS,
coroborat cu prevederile art. 257 alin. (1) lit. c) 9i ale art. 258 lit. f) din Ordonanla
de urgen!5 a Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile gi

complet5ri le ulterioa re,

HOrAnAgrE
Att. 1. Se aprobH Planul de m5suri pentru controlul 9i combaterea pestei

porcine africane in judelul Bistrila-N5s5ud, intocmit de c5tre Directia Sanitar5
Veterinar5 gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-N5sdud, prev5zut in Anexa care

face parte integrant5 din prezenta hot5r6re.
Att. 2. Coordonarea aplicdrii mSsurilor gi actiunilor la nivel local se va realiza

de cbtre Unitatea OperationalS LocalS (U.O.L.) din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-NEsdud (C.L.C.B.), respectiv Directia

Sanitard VeterinarS gi pentru Siguranta Ali mentelor Bistrita-N5s5ud.



Att. 3. Implementarea Planului de m5suri la nivel judelean se va realiza de
c5tre toate structurile responsabile menlionate in plan.

Att. 4. Unitatea Operational5 LocalS (U.O.L.), respectiv Direclia Sanitar5
VeterinarS gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrila-N5sdud transmite, cStre Unitatea
OperalionalS Centrala (U.O.C) respectiv Autoritatea NalionalS Sanitar5 Veterinar5 gi

pentru Siguranta Alimentelor 9i cEtre Centrul Loca! de Combatere a Bolilor al
judelului Bistri[a-N5sHud, modul de implementare a m5suri]or din plan.

Alt. 5. Secretariatul Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului
Bistrita-N5s5ud este asigurat de cdtre Serviciul programe, coordonare institulional5
gi situatii de urgent5 din cadrul Institu[iei Prefectului - judelul Bistrila-N5sdud.

Alt. 6. Cu ducerea la Tndeplinire se incredinleaz5 Serviciul programe,
coordonare institutionalS gi situatii de urgen!5 din cadrul Instituliei Prefectului -
judetul Bistri[a-N5s5ud 9i Directia SanitarS Veterinar5 gi pentru Siguranla
Ali mentelor Bistrita-NEsE ud.

Att.7. Prezenta hot5r6re se comunicS, in vederea lu5rii la cunogtin!5 gi ducerii
la indeplinire a m5surilor gi acliunilor prev5zute in Plan, de c5tre Secretarul generat,
prin Serviciul programe/ coordonare institutionalS gi situalii de urgen!5, prin e-mail,
cu:

- Autoritatea National5 Sanitar5 Veterinar5 gi pentru Siguranla Alimentelor;
- membrii UnitS$i Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere a

Bolilor al judetului Bistrita-N5s5ud;
- Directia Sanitar5 Veterinar5 gi pentru Siguran[a Alimente]or Bistrila-N5s5ud;
- Garda Forestier5 Cluj;
- Garda Forestier5 Judeleand Bistrla-N5s5ud;
- Direclia pentru AgriculturS Bistrita-N5sSud;
- Oficiul Judelean de Zootehnie Bistrita-N5s6ud;
- Administratorii Complexului de Vdn5toare, Cresc5toriei de mistreli gi

exploataliilor comerciale de porcine;
- Primarilor, in calitate de conduc5tori ai Unit5lile Locale de Sprijin (ULS).

Alt. 8. Prezenta hotdrdre s-a adoptat cu votul a unui num5r de 33 membri din
totalul de 36 de membri.
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