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ROMANIA
JUDETUT BACAU

HOrAnl\nEA nr.

19 dirr 20.01.2020

Avand in vedere:

- Confirmarea evolutiei

Pestei Porcine Africanr: la un mistret mort pe raza fondului de
vanatoare 31 Parincea, apartinad A.J.V.P.S. Bacau, conform BA nr. 10159/ 76.OL.2O2O emis de catre
L.S.V.S.A. Bacau;

- Propunerea D.S.V.S.A. Bacau cu nr. L2OL/2O.O7.2020 privind stingerea focarului de pesta
porcina africana din localitatea Nanesti comuna Parincea, judetul Bacau;
- Propunerea D.S.V.S.A, Bacau cu nr. L202 /20.O7.2O2O privind stingerea focarelor de pesta
porcina africana din localitatile Campeni si Parjol din conuna Parjol, judetul Bacau
- Programul de masuri impus in zonele afectate ca urmare a unui caz de pesta procina africana
la un mistret impuscat pe raza fondului de vanatoare 31 Parincea, apartinand de A.i.V.P.S. Bacau cu
nr.687(LI.0L.2OZO;

- Procesul Verbal incheiat in urma sedintei Unital:ii Locale de Decizie a C.L.C.B. Bacau 1224
20.ot.2020;
- ORDONANTA nr.42 din 29 ianuarie 2004 privin,J organizarea activitatii sanitar-veterinare
pentru siguranta alimentelor, cu completarile si modificarile ulterioare;

/
Si

- Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 99 din 26 aprilie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind controlul pestei porcine africane;
- Deciziei

nr.l /2Ot9

a Comitetului National pentru Combaterea Bolilor.

ln temeiul art 8, lit. a) din Ordinul Prefectului iuCetului Bacau cu nr. 133/15.03.2019 pentru
aprobarea Regulamentului de organizare si functionar€ a Centrului Local de Combatere a Bolilor
Bacau, precum si reactualizarea componentei structurilor acestuia,

UNITATEA LOCALA DE DECIZIE A Centrului Lclcal de Combatere a Bolilor Bacau,

adopta p rezer'rta
HOTARARI

Art. 1. lntocmirea documentatiei pentru stingerea stinge'ea focarului de pesta porcina africana din
localitatea Nanesti comuna Parincea, judetul Bacau.

Art. 2.

Raman in vigoare urmatoarele masurile sitabilite prin programul de masuri nr.
687 /LL.OL.ZO2O stbilit pentru zona afectata ca urmare a (azului de pesta porcina africana depistata la
un mistret vanat pe FV 31 Parincea pe razau UAT Parincea.

Art. 3. lntocmirea documenlatiei pentru stingerea focarelor

de

pesta porcina africana din

localitatile Campeni si Parjol din comuna Parjol, judetul Bacau

Art.4.

Raman in vigoare urmaloarele masurile stabilite prin programul de masuri nr. 690/11.01.2020
pentru zona afectata ca urmare a cazului de mistret cu PPA de pe FV 41 Trebes precum si prin

programul 697hL.O7.2020 stbilit pentru zona de supraveghere a focarului din localitatea Scorteni.

Art.5'

Ducerea la indeplinire in regim de urgenta de catre toate instituiile implicate, a Programul de
masuri impus in zonele afectate ca urmare a unui caz de;resta procina africana la un mistret impuscat
pe raza fondului de vanatoare nr. 31 Parincea, apartinand de A.J.V.p.S. Bacau.

Art.6. Ducerea la indeplinire in regim de urgenta de catre toate instituiile implicate, a Program de
mSsuri pentru diminuarea rist;urilor aparitiei gripei av are inalt patogene la pasarile de curte din
exploatatiile existente in judetril Bacau,

Art. 6' Aceasta hotarare se va transmite prin grija Secretariatului tehnic al Centrului Local de
Combatere a Bolilor Bacau: lnstitutiei prefectului- judetul Bacau, Consiliului Judetean Bacau,
lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bacau, lnpectoratului Judetean de Politie Bacau,
lnspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau, Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, Directiei Judetene
pentru Agricultura Bacau, Directiei de Sanatate Publica Bacau, Agentiei pentru Protectia mediului
Bacau, Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judetean Bacau, Garzii Forestiere Suceava- Garda
Forestiera judeteana Bacau, S C Hidroelectrica SA, Centrului Regional de Ecologie Bacau si respectiv
UAT-urilor: Parincea, Pancesli, Gaiceana, vultureni, Ungureni, Filipeni, oncesti, lzvoru Berheciului,
Horgesti, stanisestl, Buhoci si famasi, Balcani, Pirjol, scorteni, strugari, Margineni, solont, Ardeoani,
Beresti Tazlau, Poduri .
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