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HOTĂRÂREA NR. 5 
din data de 07.02.2018 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei ordinare de Iucru a 
Comitetului Jude ţean pentru Situaţii de Urgenţă  Galaţ i 

Având în vedere: 
- adresa nr. 2898 din 06.02.2019 a Direc ţiei Sanitară  Veterinară  şi pentru 

Siguranţa Alimentelor Galaţi; 
- Decizia nr. 3 din data de 04.12.2018 adoptată  în cadrul sedinţei extraordinare 

de către Comitetul National pentru Situa ţii Speciale de Urgen ţă  - Centrul Naţional de 
Combatere a Bolilor; 

- Planul de măsuri pentru controlul bolii Pesta Porcin ă  Africană  la mistreţi în 
judeţul Galaţi aprobat în cadrul şedin ţei extraordinare a CJSU Galaţi (CLCB-ULD) în 
datade 09.11.2018; 

- prevederile art. 11 din Ordonan ţa de Urgen ţă  a Guvernului nr. 21 din 
15. 04.2004 privind Sistemul Na ţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă , 
aprobată  prin Legea nr. 1 5 din 28.02.2005, cu completările şi modificări]e ulterioare, 
art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 10 din Hotărcrea Guvernului Nr. 1491 din 9 septembrie 
2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică , 
atribuţiile, funcţionarea ş i dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 
urgenţă , 

Comitetul Judeţean pentru Situa ţii de Urgen ţă  Gala ţi 
(CLCB-ULD) 

adoptă  următoarea hotă rare: 

Art. 1. Se aprobă  actualizarea Planului de m ăsuripentru controlul bolii Pesta 

Porcină  African ă  la mistre ţi înjudeţul Galaţi , parte integrantă  din prezenta hotărâre; 

Art. 2. Se actualizează  componenţa comisiei de avizare în timp real a 

terenurilor propuse de U.A.T. - urile din jude ţul Galaţ i şi gestionării fondurilor de 

vânătoare (AJVPS, ROMSILVA Galaţ i şi Asociaţia Valea Neagra), care pot fi 

folosite la ecarisarea porcilor domestci şi mistreţi prin metode alternative (îngropare) 

în exploataţiile de mici dimensiuni şi fonduri de vân ătoare, în urm ătoarea componenţă : 

- Preşedinte - Popa C ătălin - DSVSA Galaţi 

- Membru - Primar/reprezentant UAT 



- Membru - Ghiurcă  Mihaela - DSP Gaiaţ i 

- Membru - Han ţă  Viorei - SGA Gaia ţ i 

- Membru - Florescu Gheorghe - APM Gala ţi 

Art. 3. UAT - urile care pân ă  Ia data prezentului ordin nu au stabilit terenurile 

ce vor fi utilizate la ecarisarea porcilor prin metode alternative (îngropare), pân ă  la 

data de 28.02.2019 vor proceda ia identificarea unor variante posibile de terenuri, iar 

propunerile vor fi transmise cu celeritate c ătre Institu ţia Prefectului şi DSVSA Galaţi; 

Art. 4. Gestionarii fondurilor de vân ătoare aparţinând AJVPS, ROMSILVA 

Galaţ i şi Asociaţia Valea Neagra, care pân ă  ia data prezentului ordin nu au stabilit 

terenurile ce vor fi utilizate la ccarisarea porciior prin metode alternative (îngropare), 

până  la data de 28.02.2019 vor proceda la identificarea unor variante posibile de 

terenuri, iar propunerile vor fi transmise cu celeritate c ătre Institu ţia Prefectului ş i 

DSVSA Gaiaţi; 

Art. 5. Adresele întocmite privind stabilirea locurilor utilizate la ecarisarea 

porcilor, vor fi înso ţite de harta Iocaţiei , coordonatele în grade Stereo 70 şi coordonate 

GPS, studiui hidrologic pentru ioca ţia propusă , necesar întocmirii documenta ţiei 

pentru obţinerea avizului de gospodărire a apelor; 

Art. 6. Comisia definita ia Art. 1., va proceda la verificarea nemijlocit ă  a 

terenuriior propuse de U.A.T. - uri şi gestionarii fondurilor de vân ătoare pentru 

ecarisarea prin metode alternative ş i va eiibera un aviz în acest sens cu respectarea 

condi ţiilor stabilite de legislaţia incidentă  fiecărui domeniu reprezentat în cadrul 

comisiei; 

Art. 7. Secretariatul Tehnic Permanent aI Comitetului Jude ţean pentru Situaţ ii 

de Urgenţă  Galaţi, va aduce la cuno ştinţă  prezenta hotărâre membrilor CJSU ş i 

instituţiilor interesate. 

PREŞEDINTELE 
Comitetului Jude ţean pentru Situaii de Urgen ţă  Galaţ i 

PREFECI 
Dorin Ş .TR ? 


