
INsrrruTrA pREFEcruLUr - JUDETUL BrsrRrTA-NAsAuo
CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

norAnAREA NR. 3 din o3.og.zozz
pentru aprobarea Planului de misuri pentru prevenirea 9i controlul pestei

porcine de pe teritoriul judelului Bistrila-Nisiud

Unitatea Locali de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor
al judetului Bistrita-NisHud,

Avind in vedere:
- convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bistrifa-NSsdud

in data de 03.03.2022, sub nr.II1B,15.259103.03.2022, in urma confirmbrii pestei
porcine africane la exploatalia RO0328020063, de pe raza localit5tii lSggoru,
comuna Budegti, conform rezultatului pozitiv in baza Buletinului de Analiz5 nr.
10617 din 02.03.2022;

- Regulamentul Delegat (UE) 20201687 care completeazb normete privind
m5surile de control al bolilor prev5zute in partea III titlul II din Regulamentul (UE)
20L61429 pentru anumite boli listate;

- Regulamentul Delegat (UE) 20201689 care completeaz5 dispoziliile prevSzute
la capitolele 2, 3 9i 4 din partea II din Legea privind sin5tatea animalS in ceea ce
privegte programele de supraveghere 9i de eradicare 9i statutul de indemn de
boal5, precum 9i a celor prev5zute in partea IX privind m5surile tranzitorii
referitoare la programele de supraveghere sau de eradicare existente si la statutul
de indemn,iiil?11?rl 

DE puNERE iru epucRRE (uD zoz,t6osAl coMrsrEr din 7
aprilie 202L de stabilire a mdsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane;- REGUTAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018lt892 AL COMISIEI din
3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire 9i control al bolilor
in cazul categoriilor de boli listate 9i de stabilire a unei liste a speciilor 9i a grupurilor
de specii care prezint5 un risc considerabil de rdsp6ndire a bolilor listate respective.- prevederile Hot5r6rii CNSSU nr. 3 din 01.08.2018, modificatS gi completat5
prin Decizia CNCB nr. 3 din 04. L2.20LB;

- Planul de m5suri pentru combaterea
Decizia CNSSU nr. 1 din data de 24.07.20t9;

- prevederile capitolului 6, pct.6.4 lit.b
pentru aprobarea Programului national de
pestei porcine africane, precum gi pentru
modificdrile 9i completdrile ulterioare;

pestei porcine africane, aprobat prin
:

din Hot5r6rea Guvernului nr. 830/2016
supraveghere, prevenire gi control al
completarea unor acte normative, cu

- prevederile art. 26 alin. (5), alin. (5^1) 9i alin. (5^2) din ordonanla
Guvernului nr. 4212004 privind organizarea activit5tii sanitar-veterinare 9i pentru
siguranfa alimente]or, cu modific5rile 9i complet5tile ulterioare;

- 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 Bistrila-N5s5ud.



tn temeiul art. 10 alin. (3) din Hot5rSrea Guvernului nr. t4gLl2OO4 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoric5, atribuliile,
functionarea 9i dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru situalii de urgen!5,
coroborat cu prevederile art.257 alin.1 lit. c) si ale art. 258 lit. f) din Ordonanla de
Urgen!5 nr. 57120L9 privind Codul administrativ, cu modificSrile gi complet5rile
ulterioare,

HOrAnAsrE
Art.l. Se aprob5 Planul de m5suri nr. A122t91J1496103.03.2022 pentru

prevenirea 9i controlul pestei porcine africane pe teritoriul judelului Bistrita-N5s5ud,
intocmit de Directia SanitarE VeterinarE gi pentru Siguranla Alimentelor
Bistrita-NdsEud, prev6zut in Anexa care face parte integrantd din prezenta hot6r6re.

Att.2. Coordonarea aplic5rii m5surilor gi actiunilor la nivel local se va realiza
de cdtre Unitatea OperationalS LocalS din cadrul Centrului Local de Combatere a
Bolilor al judetului Bistrita-N5s5ud, respectiv de citre Direclia Sanitar5 VeterinarS gi
pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-N5s6ud.

A1t.3. Secretariatul Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-
NEsEud este asigurat de c5tre Serviciul programe, coordonare institu[ionalS gi

situatii de urgentS din cadrul Institutiei Prefectului - judelul Bistrila-N5s5ud.
A1t.4. Cu ducerea la indeplinire se incredinleazd Serviciul programe,

coordonare institufional5 gi situatii de urgent5 din cadrul Instituliei Prefectului -
judetul Bistrita-NdsEud 9i Directia SanitarH VeterinarS gi pentru Siguranfa
Alimentelor Bistrita-N5sHud.

Alt.s. Prezenta hotSr6re se comunicS, in vederea luSrii la cunogtint5 gi ducerii
la indeplinire a mdsurilor gi actiunilor prevSzute in Plan, de c5tre Secretarul general
prin Serviciul programe, coordonare institutional5 gi situatii de urgen!5, prin e-mail,
cu: - Autoritatea NationalS Sanitar5 VeterinarS gi pentru Siguranta Alimentelor;- membrii Unit5tii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de Combatere
a Bolilor al judetului Bistrita-N5sSud;

- Direclia Sanitard VeterinarE gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrila-N5s5ud;
- Agenlia de Pl5!i 9i Intervenlie in Agricultur5 Bistrita-N5siud;
- primarii comunelor Budesti, Silivagu de CSmpie, Urmenig, Micegtii de C6mpie

din judelul Bistrita-N5s5ud, ?n calitate de conduc5tori ai UnitSlilor Locale de Sprijin;
- Institulia Prefectului Judetul Cluj;
- Institutia Prefectului Judelul Mureg.

Art.6. Prezenta hotdrSre s-a adoptat cu votul a 35 de membri din totalul de 44
de membri.

PRE9EDINTELE CENTRULUI LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR
AL JUDETULUI 'a-nisAuo

Director Executiv Dr. IOAN BOGOLIN
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