
INsrrruTrA pREFEcruLUr - JUDETUL BrsrRrTa-nAsAuo
CENTRUL LOCAL DE COMBATERE A BOLILOR

norAnAREA
NR. 5 din 10.05.2022

pentru prevenirea 9i controlul pestei porcine africane pe teritoriul
judelului Bistrifa-Nisiud

Unitatea Local5 de Decizie a Centrului Local de Combatere a
Bolilor al judegului Bistrita-Ndsiud,

Av6nd in vedere:

- convocarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-
Ndsdud nr.IIB L046012022 din data de 09.05.2022, Tn urma confirmdrii pestei
porcine africane, la un porc domestic din comuna Dumitrila, localitatea Ragla,
exploatalia RO 0329460097, conform rezultatului pozitiv pentru pesta porcind
african5 din buletinul de analiz5 nr. 1L780, din data de 05.05.2022, emis de
cStre Laboratorul Sanitar Veterinar gi pentru Siguranla Alimentelor
Maramureg, fiind identificat genomul virusului pestei porcine africane prin
Real Time PCR;

- prevederile Planului suplimentar de mdsuri pentru combaterea pestei
porcine africane aprobat prin Hot5rdrea Comitetului Nalional pentru Situalii
Speciale de Urgent5 nr. 310L08.2018;

- prevederile Deciziei Centrului National de Combatere a Bolilor nr.3 din
data de 04. t2.20l9;

- prevederile Planului de mEsuri pentru combaterea pestei porcine
africane aprobat prin Decizia nr. L124.07.20L9 a Centrului Nalionat de
Combatere a Bolilor;

- prevederile capitolului VI, pct.6.4 lit. b) din Hotdr6rea 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 modificdrile 9i completSrile ulterioare;

- prevederile art. 26 alin. (5) alin. (5^1) 9i alin. (5^2) din ordonanla
Guvernului nr. 4212004 privind organizarea activitSlii sanitar-veterinare 9i
pentru siguranla alimentelor, cu modific5rile 9i complet5tile ulterioare;

- prevederile Ordinului Prefectului nr. 38 din 25.02.2022 privind
constituirea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului Bistrifa-
NEsdud 9i aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuliile 9i



funclionarea Centrului Local de Combatere a Bolilor al judelului Bistrila-
NdsSud;

tn temeiu! art. 10 alin. (3) din HotSr6rea Guvernului nr. L4gllzOO4
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoricS,
atributiile, functionarea 9i dotarea comitetelor gi centrelor operative pentru

situatii de urgent6, coroboratcu prevederile art.257 alin.1 lit. c) 9i ale art. 258

lit. f) din Ordonanla de Urgen!5 nr. 57120L9 privind Codu! administrativ, cu

modificdrile 9i complet5rile ulterioare,

HOrAnAgrE

Art.l. Se aprobH Planul de m5suri nr. A149901J1994109.05.2022 pentru
prevenirea 9i controlul pestei porcine africane pe teritoriu! judelului Bistrila-

NHsdud, Tntocmit de Directia Sanitard VeterinarE gi pentru Siguranta
Alimentelor Bistrita-N5s5ud, prevbzut in Anexa care face parte integrantd din
prezenta hotdrSre

AIt. 2. Coordonarea aplicdrii mbsurilor gi actiunilor la nivel local se va

realiza de c5tre Unitatea OperationalS LocalS din cadrul Centrului Local de

Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-Nds5ud, respectiv de c5tre Directia

SanitarE Veterinard gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-NEsEud.

Art. 3. Secretariatul Centrului Local de Combatere a Bolilor al jude[ului

Bistrita-Ndsdud este asigurat de cdtre Serviciul programe, coordonare
institutionalS gi situatii de urgent5 din cadrul Institutiei Prefectului - judetul

Bistrita-Ndsdud.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire se tncredinleaz5 Serviciul programe,

coordonare institutional5 gi situatii de urgent5 din cadrul Institutiei Prefectului
- judetul Bistrita-NSsbud 9i Directia Sanitar5 Veterinard gi pentru Siguran[a
Alimentelor Bistrita-NEsEud.

Att. 5. Prezenta hotdr6re se comunicd, in vederea lu5rii la cunogtintd 9i
ducerii la indeplinire a mdsurilor gi actiunilor prevdzute in Plan, de c6tre
Secretarul general prin Serviciul programe, coordonare institutionalS gi situatii
de urgentS, prin e-mail, cu:

- Autoritatea NationalS SanitarS VeterinarE gi pentru Siguranta
Alimentelor;

- membrii Unitdtii Locale de Decizie din cadrul Centrului Local de
Combatere a Bolilor al judetului Bistrita-Nis5ud;

- Direclia Sanitarb Veterinar5 gi pentru Siguranta Alimentelor Bistrila-
NdsHud;



- Garda Forestieri Cluj;
- Garda Forestierb Judetean5 Bistrla-N5sSud;
- Direclia pentru Agricultur5 Bistrila-NSsdud;
- Agentia de P!5!i 9i Intervenlie in Agricultur5 Bistrila-N5s5ud;
- Municipiul Bistrila 9i comunele Dumitrila, Cetate, gieu, gieu!, Budacu

de Jos, Mdrigelu, Livezile;

Alt. 6. Prezenta hot5r6re s-a adoptat cu votul a 35 de membri din totalul
de 44 de membri.
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