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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.191
din 30 octombrie 2018
privind: modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Biroului Resurse umane, salarizare, precum si adresa nr.40095/10.10.2018 a
Spitalului Judetean de Urgenta Braila;
Pe baza avizului Comisiei pentru sanatate si protectie sociala si al Comisiei pentru
administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale;
Vazand Hotararea Consiliului de Administratie nr.28/09.10.2018 privind avizarea
modificarii statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila;
Avand in vedere prevederile H.G nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din
fonduri publice, Ordinul nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si
promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unitatile
sanitare publice din sectorul sanitar;
In temeiul prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin.2 lit.”c” si alin.5 lit”a” pct.3 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba modificarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Braila,
conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Incepand cu data prezentei, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Spitalul
Judetean de Urgenta Braila.
Art.4. Prezenta hotarareva fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
Cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie Publica, Contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean
Draghincescu Simona.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.192
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea Regulamentului de organizare si functionare - Muzeul Brailei
« Carol I »
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data 30 octombrie 2018;
Avand in vedere :
Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila ;
Raportul Directiei Administratie Publica, Contencios nr.20509/24.10.2018 ;
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara 20533/2018;
Raportul Biroului Resurse Umane, Salarizare nr.20526/24.10.2018 ;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica locala, juridica,
relatii publice, integrare si relatii internationale si Comisiei pentru activitati stiintifice,
invatamant, cultura, culte, tineret si activitati sportive;
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit.“d”, alin.2 lit.”c” si alin.5 lit.”a”, pct.4 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Potrivit prevederilor art.25 din Legea muzeelor si a colectiilor publice nr.311/2003,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 alin.1 si art.115 alin.1 lit.”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Muzeului Brailei « Carol I »,
conform anexei, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Incepand cu data prezentei, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.166/2016 privind
aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si
functionare - Muzeul Brailei « Carol I » isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Muzeul
Brailei « Carol I ».
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.

Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean
Mortu Viorel.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

DUMITREL PRICEPUTU

10

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.193
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea transmiterii imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr.
1A, din domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila,
in administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19676/15.10.2018 si
adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila nr.
31535/23.08.2018 ;
Vazand avizele Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii
internationale;
In temeiul prevederilor art.91, alin 1, lit c, art.123, alin (1) din Legea nr. 215/2001,
republicata si art. 867 din Codul civil;
In temeiul prevederilor art.97 alin.(1) si art.115 alin.1, lit. “c” din Legea administratiei
publice locale, Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba transmiterea imobilului situat in municipiul Braila, str. Iezerului nr. 1A din
domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila, in
administrarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.2 Bunul imobil, se identifica cu datele prezentate in Anexa nr.1 si Anexa nr.2, parti
integrante la prezenta hotarare.
Art.3 Predarea-primirea imobilului identificat conform art.2, se va realiza pe baza de proces
verbal de predare-primire, semnat de catre reprezentantii Consiliului Judetean Braila si
reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.4 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila are dreptul de a
efectua lucrari de reparatii/amenajare a imobilului mentionat, cu acordul proprietarului, in
conditiile legii.
Art.5 Cheltuielile de functionare vor fi suportate de catre Directia Generala de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.6 Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila ii revine in mod
expres raspunderea in ceea ce priveste apararea impotriva incendiilor, conform art.9 din
Legea nr.307/2006, actualizata.
Art.7 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Braila.
Art.8 Prin grija Directiei Administratie Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi
comunicata: Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila si Directiei
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara din cadrul Consiliului Judetean Braila.
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Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier judetean Chiru
Laurentiu Marian.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.194
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea implementarii proiectului ,,Niciodata singuri!’’ de catre Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, finantat prin Programul de
Interes Naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu
dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de
criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi
aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi din comunitate
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila inregistrat sub
nr. 38347/12.10.2018, Raportul Directiei Strategii de Dezvoltare inregistrat sub nr.
19850/16.10.2018 si Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara
nr.19798/15.10.2018;
Hotararea nr.9/12.10.2018 adoptata de Colegiul Director al Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;
Vazand avizele Comisiei pentru sanatate si protectie sociala, Comisiei pentru
administratie publica locale, juridica, relatii publice, integrare si relatii internationale; Comisiei
de strategii, studii, prognoze economico-sociale si Comisia de buget-finante , administrarea
domeniului public si privat al judetului;
Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.193/2018, privind
aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre
respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu
dizabilităţi din comunitate";
Conform prevederilor art.91 alin.1 lit. “a”, alin. 2, lit. “c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.97, alin.1 si art. 115 alin.1 lit. “c” din Legea administratiei publice locale,
nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba implementarea de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, a proiectului „ Niciodata Singuri !” in cadrul Programului de Interes Naţional
în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi "Înfiinţarea de
servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în
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vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru
prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate prin care vor fi infiintate
2 locuinte protejate si un centru de zi. Serviciile ce vor fi infiintate prin proiect vor fi incluse in
organigrama DGASPC Braila;
Art.2 Se asigura contribuţia proprie de 144.900 lei (minimum 10%, în bani, din valoarea
finanţării nerambursabile solicitate de la Autoritatea Finantatoare), de catre Consiliul
Judetean Braila prin Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;
Art.3 Se vor suporta toate cheltuielile neeligibile - identificate în faza de elaborare sau în
faza de implementare a proiectului, precum şi toate costurile suplimentare, în cazul în care,
pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia, se impune
depăşirea bugetului proiectului - de catre Consiliul Judetean Braila prin Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila;
Art.4 Se aproba asigurarea sustenabilităţii serviciului social înființat, pe o durată de minim 10
ani, de la încetarea convenției de finanţare în cazul achiziției/constructiei de imobile,
respectiv locuintele protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati si de minim 5 ani, în cazul
spațiului in care va functiona centrul de zi pentru persoanele adulte cu dizabilitati;
Art.5 Se desemneaza doamna Simona Daniela Cimpoae, in calitate de director general al
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, să semneze cererea şi
convenţia de finanţare;
Art.6 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila isi va asuma faptul
că, în centrele rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50, de unde vor fi transferati
beneficiarii pentru serviciile nou create prin proiect, nu vor fi admise alte persoane adulte cu
dizabilități;
Art.7 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, care va fi direct raspunzatoare de aplicarea
acesteia.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.195
din 30 octombrie 2018
privind : aprobarea cotizatiei ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de
membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara inregistrat la
nr.20144/18.10.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
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Vazand adresele nr.664/09.01.2018, respectiv 645/11.12.2017 a Uniunii Nationale a
Consiliilor Judetene din Romania, inregistrate la Consiliul Judetean Braila sub
nr.402/10.01.2018, respectiv 22146/11.12.2017;
Avand in vedere adresa Directiei Regionale de Statistica Braila nr.4014/18.12.2017,
inregistrata la Consiliului Judetean Braila sub nr. 22772/18.12.2017;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin. 1 lit.”c” din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba cotizatia ce revine Consiliului Judetean Braila in calitate de membru al
Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania pentru anul 2018 in valoare de
57894,21 lei .
Art.2 Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.196
din 30 octombrie 2018

privind:aprobarea achitarii cotizatiei de membru al Asociatiei „Centrul de Informare si
Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila pentru anul
2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
raportul comun al Directiei Strategii de Dezvoltare si Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara inregistrat sub nr. 20367/22.10.2018, precum si adresele Asociatiei
“Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila”
Braila nr. 266/CID/19.10.2018 si 263/CID/19.10.2018 inregistrate la Consiliul Judetean Braila
cu nr. 20234/19.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de strategii, studii, prognoze economicosociale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si privat al judetului si
Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile art.14, ale art.91 alin.(1) lit.”e” din Legea administratiei
publice locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
Ordonantei de Guvern nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiulprevederilor art.97 si art.115 alin.(1) lit.”c” din Legea administratiei publice
locale nr. 215/ 2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba achitarea cotizatiei, in cuantum de 200.000 lei,de catre Consiliul Judetean
Braila, in calitate de membru al Asociatiei “Centrul de Informare si Documentare pentru
Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, pentru anul 2018.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.3 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul presedinte
Chiriac Francisk-Iulian. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Da Ros Mario
Spiridon, Chiru Laurentiu Marian, Cirligea Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Danut, Nechita Ovidiu,
Pascale Alfredo Vasile, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Enuta Ionel si
Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.197
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea valorificarii prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui
numar de 110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului
nr.5A si Sos. Buzaului nr. 15A, cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.19656/12.10.2018,
adresa Directiei Tehnice si Lucrari Publice nr.18092/20.09.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile art.2, 3 si 4 din O.G.R. nr. 112/31.08.2000 pentru
reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor
corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ teritoriale, ale
art.7, art. 17, alin(2), art. 22 si art. 44, alin(3) din O.G.R. nr.43/28.08.1997 republicata si
actualizata, privind regimul drumurilor, ale art. 10 alin (2) din Legea nr.213/1998, actualizata,
privind bunurile proprietate publica;
Luand in considerare prevederile H.G.R. nr. 715/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, cu
modificarile si completarile ulterioare;
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In temeiul prevederilor art. 91, alin(4) lit. “b”, art. 97 alin.(1), art.115 alin.(1), lit.(c), art.
123, alin (1) si (2) precum si art. 45, alin.(3) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 republicata,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba valorificarea prin licitatie publica, cu strigare, cu preselectie, a unui numar de
110 arbori aflati pe terenurile apartinand imobilelor situate in Sos. Buzaului nr.5A si Sos.
Buzaului nr. 15A , cu un volum brut de masa lemnoasa de 71 mc.
Art.2 Se aproba Caietul de sarcini si Contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe
picior, cuprinse in Anexele nr.1 si nr.2, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba Propunerea financiara si pretul de pornire a licitatiei, pentru masa lemnoasa
bruta pe picior, rezultata din defrisarea arborilor prevazuti la art.1, in conformitate cu Anexa
nr. 3, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba pasul de licitatie reprezentand 5% din pretul de pornire.
Art.5 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Directia Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara si de catre Comisia de licitatie numita prin Dispozitia Presedintelui
Consiliului Judetean Braila.
Art.6 Prin grija Compartimentului cancelarie si Arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Administrare Patrimoniu si
Evidenta Bugetara si Directiei Tehnice si Lucrari Publice.
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot doamna consilier judetean
Draghincescu Simona. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.198
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 212 A traseu: Braila – Marasu si completarea datelor de identificare in Inventarul domeniului
public al judetului Braila
2018;

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20133/18.10.2018;
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.20053/17.10.2018.;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art.1 alin.(2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.2 alin.(1) lit.,,a” si
alin.(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit.”c”, din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 212 A - traseul: Braila Marasu, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita de SC Cornel & Cornel
SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20053 / 17.10.2018 si
cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 212 A cu
lungimile si suprafetele real masurate asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare, urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.199
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 221B traseu: Braila – Vadeni si completarea datelor de identificare, in inventarul domeniului
public al judetului Braila
2018;

Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie

Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20129 /18.10.2018;
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17877/18.09.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 alin. (1) lit. ,,a” si alin.
(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. C, din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publica locala republicata cu modificarile şi completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 221B - traseul: Braila Vadeni, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita de SC Cornel & Cornel
SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17877/18.09.2018 si cuprinsa
in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 221B cu
lungimile si suprafetele real masurate asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.200
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211 B traseu: Tataru – Mihai Bravu si completarea datelor de identificare in Inventarul
domeniului public al judetului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20134 / 18.10.2018;
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.20053 / 17.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 alin. (1) lit. ,,a” si alin.
(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit. “c”, din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 211B - traseul: Tataru –
Mihai Bravu, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita de SC Cornel &
Cornel SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20053 / 17.10.2018 si
cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 211Bcu
lungimile si suprafetele real masurate asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare, urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.201
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 211A traseu: Viziru – Cuza Voda si completarea datelor de identificare in Inventarul
domeniului public al judetului Braila
Consiliul Judeţean Braila, intrunit in şedinţa ordinara, la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20130 /18.10.2018
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17877 /18.09.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului
public si privat al judeţului şi Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art.1 alin.(2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.2 alin.(1) lit.,,a” si alin.
(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentaţiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”c”, din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 211A - traseul: Viziru –
Cuza Voda, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita de SC Cornel &
Cornel SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 17877 /18.09.2018 si
cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 211A cu
lungimile si suprafetele real masurate, asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare, urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.202
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate, ale drumului judetean: DJ 203 R traseu: Ulmu – Valea Calmatui – DN 21 si completarea datelor de identificare, in
inventarul domeniului public al judetului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20132/18.10.2018
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20053 /17.10.2018 ;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 alin. (1) lit. ,,a” si alin.
(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) si art. 115 alin.(1) lit.“c”, din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 203 R - traseul: Ulmu –
Valea Calmatui – DN 21, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita de SC
Cornel & Cornel SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20053
/17.10.2018 si cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 203 R cu
lungimile si suprafetele real masurate asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare, urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.203
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea inscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului
Braila, privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean: DJ 255 A traseu: Limita judet Galati – Traian – DN 2B si completarea datelor de identificare in
inventarul domeniului public al judetului Braila
Consiliul Judetean Braila,intrunit in sedinta ordinara, la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr. 20131 / 18.10.2018;
Urmare documentatiei cadastrale intocmite de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti si
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.20053 /17.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
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In conformitate cu art.1 alin.(2) si (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii
imobiliare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si art.2 alin.(1) lit. ,,a” si alin.
(2) din Ordinul nr. 634/ 2006 privind regulamentul de intocmire a documentatiilor pentru
inscrierea in cartea funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”c”, din Legea nr.215/2001,
privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate al Judetului Braila,
privind suprafetele de teren real masurate ale drumului judetean DJ 255 A - traseul: Limita
judet Galati – Traian – DN 2 B, in conformitate cu documentatia topo – cadastrala intocmita
de SC Cornel & Cornel SRL Bucuresti, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20053
/17.10.2018 si cuprinsa in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba completarea datelor de identificare ale drumului judetean DJ 255 A cu
lungimile si suprafetele real masurate, asa cum sunt specificate in Anexa nr 2, parte
integranta din prezenta hotarare urmand sa se modifice in mod corespunzator Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr. 172/2017, prin care a fost insusit inventarul actualizat al
bunurilor care apartin domeniului public al judetului Braila.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.4 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei Administratie
Publica, Contencios, prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta celor interesati.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.204
din 30 octombrie 2018

privind: modificarea Anexei nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean nr.266/27
octombrie 2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar
de carburanti al aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara nr.20225/19.10.2018 si
Referatul Directiei Tehnice si Lucrari Publice – Serviciul Lucrari Publice nr. 20195/19.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii publice, integrare
si relatii internationale;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 80/2001, privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, modificata
si completata prin Legea nr. 258/2015;
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In temeiul prevederilor art.91, alin.(1), coroborate cu art.97, alin.(1) si art.115,
alin.(1), lit.,,c” din Legea 215/2001, a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se modifica Anexa nr.1A, la Hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 266/27 octombrie
2017, privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti al
aparatului propriu si al institutiilor si serviciilor publice subordonate, conform anexei parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean nr. 266/27 octombrie 2017, raman
neschimbate.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Directia Administrare
Patrimoniu si Evidenta Bugetara.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.205
din 30 octombrie 2018

privind: aprobarea repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a procentului de 20%
din limitele sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrare si a
cotei de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru
sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care
necesita cofinantare locala, pentru proiectul de buget pe anul 2019 si estimarile
pentru anii 2020 - 2022
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila
precum si raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat la nr.
19918/ 16.10.2018
;
In temeiul “Scrisorii Cadru“ nr.465.623/28.09.2018, si a Deciziei Sefului Administratiei
Judetene a Finantelor Publice Braila nr.12/11.10.2018, inregistrata la Consiliul Judetean
Braila nr.19.668/15.10.2018
.
Conform prevederilor art.33 alin.(3) lit.“b” si ale art 37, alin.(3) din Legea privind
finantele publice locale nr. 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand avizul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat al
judetului;
Cunoscand prevederile art. 91, alin 3, lit.(a) , art. 97 si art.115, alin 1, lit.(c) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba repartizarea pe unitati administrativ teritoriale, a procentului de 20% din
limitele sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare si a cotei de
18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe
anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022, conform anexei, parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari.
Art.3 Hotararea va fi comunicata unitatilor administrativ teritoriale din judetul Braila in
vederea elaborarii proiectelor de buget pe anul 2019 si estimarilor pentru anii 2020-2022,
precum si Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu unanimitate.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.206
din 30 octombrie 2018

privind : aprobarea incetarii dreptului de inchiriere al Directiei Generale de Asistenta
Sociala si Protectia Copilului Braila, pentru bunurile imobile aflate in proprietatea
publica a judetului Braila si administrarea acesteia
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetean Braila,
Raportul de specialitate al Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat
sub nr.19607/22.10.2018 si adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila nr.20259/19.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului si Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, relatii
publice si relatii internationale;
In temeiul prevederilor art.91, alin.(1) lit.”c” din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 97 alin. (1) si art.115 alin.(1), lit.”c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba incetarea dreptului de inchiriere al Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Braila, pentru bunurile imobile aflate in proprietatea publica a judetului
Braila si administrarea acesteia.
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Art.2 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi inceteaza aplicabilitatea Hotararea
Consiliului Judetean Braila nr.46/1999 privind aprobarea inchirierii terenurilor apartinand
domeniului public al judetului Braila, transmise in folosinta exclusiva si administrare Directiei
Generale pentru Protectia Drepturilor Copilului Braila si stabilirea cotei parti de 30% ce revine
acesteia din chiria incasata, Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.63/2005 privind
aprobarea majorarii cotei parti ce revine Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila din chiria incasata pentru inchirierea terenului situat in Braila, str. Ghioceilor
nr.8 si Hotararea Consiliului Judetean Braila nr.36/2018 privind insusirea Raportului de
evaluare a terenului in suprafata de 170 mp, situat in municipiul Braila, str. Ghioceilor nr.8,
apartinand domeniului public al judetului Braila si administrarea Directiei Generale de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila, in vederea inchirierii.
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza Directia
Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara si Directia Generala de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului Braila.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 30 voturi « Pentru ». Nu a participat la vot domnul consilier
judetean Chiru Laurentiu Marian. A votat impotriva domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.207
din 30 octombrie 2018

privind: preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 711.159,56 lei reprezentand
excedentul anilor precedenti rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale
activităţilor finanţate integral din venituri proprii de la institutia publica Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub nr.
20270/22.10.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei buget – finante, administrarea domeniului
public si privat al judetului;
Avand in vedere adresa Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
nr. 39331/19.10.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr. 20259/19.10.2018;
Cunoscand prevederile art. 71, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115, alin 1, lit.”c” din Legea administratiei publice
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
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Art.1 Se aproba preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 711.159,56 lei, reprezentand
excedentul anilor precedenti rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale
activităţilor finanţate integral din venituri proprii, de la institutia publica Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila.
Art.2 Suma de va fi preluata in contul de venit a bugetului local 21.A.36.05.00 “Varsaminte
din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice”.
Art.3 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.4 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 31 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier
judetean Chiru Laurentiu Marian.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.208
din 30 octombrie 2018

privind: rectificarea bugetului propriu al judetului Braila si a Programului de investitii
publice, pe anul 2018
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila si
Raportul Directiei Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara, inregistrat sub
nr.20481/24.10.2018.
Avand in vedere:
Contractul de finantare incheiat intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice si Unitatea Administrativ Teritoriala a Judetului Braila inregistrat la nr.
128/04.06.2018;
Adresa Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.104.082/08.10.2018,
inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub nr.19.503/11.10.2018;
Adresa
Ministerului
Muncii
si
Justitiei
Sociale
nr.27.863/18.10.2018
(39.534/22.10.2018), inaintata de catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila cu adresa nr. 39.811/23.10.2018, inregistrata la Consiliul Judetean Braila sub
nr. 20.464/24.10.2018;
Vazand raportul de avizare al Comisiei Buget – Finante, Administrarea Domeniului
Public si Privat al judetului;
Cunoscand prevederile art. 19 alin. 2, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale;
In temeiul prevederilor art. 91, alin. 3, lit. a, art.97 si art.115, alin 1, lit.c din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
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HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aproba rectificarea bugetului local, conform anexelor nr.1, 1a, 1b parti integrante din
prezenta hotarare.
Art.2 Se aproba rectificarea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului Judetean
Braila, capitolele 51.02 “Autoritati publice si actiuni externe“, 61.02 “Ordine si siguranta
nationala”, 65.02 “Invatamant”, 66.02 “Sanatate”, 67.02 “Cultura, recreere si religie”, 83.02 “
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare “ , 84.02 “Drumuri si poduri”, conform anexei
nr. 2.
Art.3 Se aproba rectificarea Programului de investitii publice al Unitatii Administrativ
Teritoriale a Judetului Braila, pe anul 2018, conform anexei nr. 3, parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba rectificarea bugetului Bibliotecii Judetene “Panait Istrati” Braila, conform
anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si
subventii, conform anexelor nr.5, 5a, 5b parti integrante din prezenta hotarare.
Art.6 Se aproba rectificarea bugetului Directie Judetene de Evidenta a Persoanelor Braila,
conform anexei nr. 6, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.7 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului Judetean de Urgenta Braila, conform anexei
nr. 7-8, parti integrante din prezenta hotarare.
Art.8 Se aproba rectificarea bugetului Spitalului de Pneumoftiziologie Braila, conform anexei
nr. 9, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.9 Se aproba rectificarea bugetului Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Traditionale Braila, conform anexei nr.10, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.10 Se aproba rectificarea bugetului si a Programului de investitii publice pe anul 2018 a
Scolii Populare de Arte si Meserii “Vespasian Lungu” Braila, conform anexei nr.11-12, parti
integrante din prezenta hotarare.
Art.11 Se aproba rectificarea bugetului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Braila, conform anexei nr.13, parte integranta din prezenta hotarare.
Art.12 Se aproba modificarea sumei utilizate din excedentul anual rezultat la incheierea
exercitiului bugetar 2017, la 91.185,50 mii lei, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de
dezvoltare, pentru anul 2018.
Art.13 Directia Administrare Patrimoniu si Evidenta Bugetara va aduce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art.14 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati prin grija Compartimentului
cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie publica, contencios.
Hotararea a fost adoptata cu 19 voturi « Pentru ». Nu a participat la vot doamna consilier
judetean Draghincescu Simona. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Da Ros
Mario Spiridon, Chiru Laurentiu Marian, Cirligea Florin-Eugen, Cortez Vasile, Lungu Danut, Nechita
Ovidiu, Pascale Alfredo Vasile, Sirbu Marian, Vacu Adrian Catalin, Varga Vasile Constantin, Enuta
Ionel si Iordache Stefan Catalin.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂREA NR.209
din 30 octombrie 2018
privind: aprobarea contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila în
vederea exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila
Consiliul Judetean Braila, intrunit in sedinta ordinara la data de 30 octombrie 2018;
Avand in vedere Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Braila,
raportul Directiei administratie publica contencios, inregistrat sub nr.20.736/29.10.2018 si
raportul Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, inregistrat sub nr.
20710/26.10.2018;
Vazand rapoartele de avizare ale Comisiei pentru administratie publica, juridica, relatii
publice si relatii internationale, Comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al judetului si Comisiei pentru activitati stiintifice, invatamant, cultura, culte, tineret si
activitati sportive;
Vazand adresa Primariei Municipiului Braila nr.40623/26.10.2018, inregistrata la
Consiliul Judetean Braila sub nr.20711/26.10.2018;
Conform prevederilor art. 91 alin. 6 lit. “a” si „c” din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art.
35 alin. 1 din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare;
In temeiul prevederilor art.97 si art.115 alin.1 litera”c” din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă asocierea intre Judetul Braila si Municipiul Braila în vederea exploatarii
“Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila.
Art.2 Se aproba modelul contractului de asociere intre Judetul Braila si Municipiul Braila în
vederea exploatarii “Patinoarului artificial acoperit” din Municipiul Braila, cuprins in anexa
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Braila, domnul Francisk Iulian
Chiriac in vederea semnarii contractului de asociere prevazut la art. 1.
Art.4 Prezenta hotarare isi va produce efecte juridice, dupa aprobarea asocierii si
contractului de asociere, mentionate la art.1 si 2, in plenul Consiliului Local Municipal Braila.
Art.5 Prin grija Compartimentului cancelarie si arhiva din cadrul Directiei administratie
publica, contencios, prezenta hotarare va fi comunicata Primariei Municipiului Braila si
Directiei administrare patrimoniu si evidenta bugetara, in vederea ducerii la indeplinire.
Hotararea a fost adoptata cu 23 voturi “Pentru”. Nu a participat la vot domnul consilier
judetean Munteanu Dumitru. S-au abtinut de la vot urmatorii domni consilieri judeteni: Da Ros Mario
Spiridon, Cortez Vasile, Lungu Danut, Pascale Alfredo Vasile si Sirbu Marian. A votat impotriva
domnul consilier judetean Iordache Stefan Catalin. Domnii consilieri judeteni Chiru Laurentiu Marian si
Cirligea Florin Eugen nu au fost prezenti in sala.

PREȘEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
DUMITREL PRICEPUTU

FRANCISK-IULIAN CHIRIAC
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Hahui Dumitru din
localitatea Vărsătura, comuna Chiscani, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17327/18.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11689/18.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Hahui
Dumitru din localitatea Vărsătura, comuna Chiscani, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11690/18.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Hahui Dumitru din localitatea Vărsătura,
comuna Chiscani, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 18.09.2018
Nr. 441
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 441 din 18.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. HAHUI DUMITRU DIN LOCALITATEA VĂRSĂTURA, COMUNA CHISCANI, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
cadrul C.M.V.I.
care dețin suine și inventarierea
imediat
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. Hahui Dumitru,
- C.L.C.B.
RO0427350070, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive,
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația animalelor și a
cadrul C.M.V.I.
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
- U.A.T.
excepția aprobării autorității competente
Măsura

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor
- D.S.V.S.A.
- proprietar

30

imediat
imediat

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- diferiți proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- primari
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor
- D.S.V.S.A.
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

3

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar
exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat

imediat

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1, localitatea Vărsătura,
comuna Chiscani, județul Brăila
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de - D.S.V.S.A.
imediat
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru - C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

31

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fonduri de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor)

- D.S.V.S.A., prin
cale 45 de
C.S.V.C.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

imediat

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
M.V.Z. și M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

D.S.V.S.A.
Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
speciile receptive în târguri de animale,

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.

32

permanent

imediat si până
la ridicarea

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- primari
- medicii oficiali
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Nr.
crt.

Măsura
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând U.A.T.
Chiscani, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cadrul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- D.A.D.R.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE

1

Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană care cuprinde
conform Anexei 1 localitățile: Lacu Sărat,
Brăila, Chiscani, Albina, Mărtăcești și
localitatea Smârdan din județul Tulcea

2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care

D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.
D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

33

imediat

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari zonali
- medicii oficiali
veterinari zonali
- administratorii
fermelor de suine
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
4

5

6

7

8

9

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată. FV11 Brăila, Ocolul silvic Lacu
Sărat
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente
Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări
- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. =
Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vlăsceanu Adrian din
localitatea Dudești, comuna Dudești, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17323/18.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11691/18.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vlăsceanu
Adrian din localitatea Dudești, comuna Dudești, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11692/18.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vlăsceanu Adrian din localitatea Dudești,
comuna Dudești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 18.09.2018
Nr. 442
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 442 din 18.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. VLĂSCEANU ADRIAN DIN LOCALITATEA DUDEȘTI, COMUNA DUDEȘTI, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
imediat
care dețin suine și inventarierea animalelor
oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar în
- D.S.V.S.A.
jurul G.P. Vlăsceanu Adrian,
- C.L.C.B.
RO0430820173, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive cu
- proprietar
scopul de a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
contaminate cu excepția aprobării
Oficial
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Măsura

36

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1
2

Instituții
implicate în
aplicare
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat
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- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1, localitatea Dudești,
comuna Dudești, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
D.S.V.S.A.
imediat
să fie procesate/distruse sub
Primărie
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
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Nr.
crt.

Măsura
supraveghere oficială

3

4

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

permanent

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Bărăganul, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

Instituții
implicate în
aplicare
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.

1

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană care cuprinde
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexei 1 localitățile: Roșiori,

39

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Tătaru, Vultureni, Dudescu, Scărlătești,
Zăvoaia, Bărăganul
2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată. FV32 Zăvoaia, FV43 Dudești,
FV44 Florica

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a

5

6

filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

40

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

subproduselor provenite de la aceștia

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12614/19.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11745/19.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11758/19.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat penru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.09.2018
Nr. 445
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 445 din 19.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. CUSTURA RADITA DIN MUNICIPIUL BRĂILA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci
din exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

2.

Uciderea suinelor din exploatația G.P. Custura Radita,
RO0426910794, din municipiul Brăila, județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile
lor sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

5.

Efectuarea anchetei epidemiologice

6.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire
adăposturi și exploatații suspecte
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Instituții implicate
în aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primării

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.

Interzicerea intrării porcilor în exploatații sau ieșirea lor din
acestea
Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană
Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatațiile suspecte, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila
Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate
în starea de sănătate a acestora
Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- proprietar
confirmare/infirmare
exploatație
Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii - Primăria
Imediat și până la
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau Municipiului Brăila
confirmare/infirmare
orice materiale contaminate
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
confirmare/infirmare
- U.A.T.
Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
- A.P.M.
porcină africană
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
- U.A.T.
confirmare/infirmare
materialelor cu risc, din focar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se
- Instituția prefectului confirmare/infirmare
întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și
- Direcţia pentru
a pagubelor colaterale
Agricultură
- O.J.Z.
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea - D.S.V.S.A.
Imediat și până la
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată- Primăria Municipiuluiconfirmare/infirmare
sub control oficial
Brăila
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
Imediat și până la
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării - D.S.V.S.A.
confirmare/infirmare
prezenței virusului pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației - Primăria
confirmare/infirmare
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din Municipiului Brăila
focar
- I.P.J.
- I.J.J.
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea - D.S.V.S.A.
Imediat și până la
competentă locală la intrarea în exploatație
confirmare/infirmare
Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în - D.S.V.S.A.
care apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de - Primăria
Imediat și până la
porcine asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei Municipiului Brăila
confirmare/infirmare
porcine africane spre informarea cetățenilor
Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor
DDD, în exploatațiile suspecte
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23.

24.

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane, primăria locală emite dispoziții de
înștiințare și informare a cetățenilor privind măsurile ce
trebuie luate pentru limitarea răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

- D.S.V.S.A.
- Primăria
Municipiului Brăila
- D.S.V.S.A.
- Primăria
Municipiului Brăila
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 11736/19.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11747/19.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila,
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Custură Rădița din
municipiul Brăila, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11748/19.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul municipiului Brăila, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei municipiului Brăila, județul Brăila, începând
cu data de 19.09.2018, ora 14.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială
municipiul Brăila.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
municipiul Brăila, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.09.2018
Nr. 446
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gemenele, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 11736/19.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11747/19.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gemenele,
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în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Ghilic Marinel din
localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11749/19.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gemenele, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Gemenele, județul Brăila,
începând cu data de 19.09.2018, ora 14.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativteritorială comuna Gemenele.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
comuna Gemenele, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.09.2018
Nr. 447
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila Greci,
judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 11736/19.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11747/19.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila
Greci, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Turcu
Gheorghe și G.P. Profir George din localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11750/19.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Surdila Greci, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Surdila Greci, județul Brăila,
începând cu data de 19.09.2018, ora 14.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativteritorială comuna Surdila Greci.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
comuna Surdila Greci, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.09.2018
Nr. 448
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă,
județul Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12634/19.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11764/19.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă,
județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11765/19.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila,
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.09.2018
Nr. 449
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 449 din 19.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. DIN LOCALITATEA DEDULEȘTI, COMUNA MIRCEA VODĂ,
JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Instituții
implicate în
aplicare

Măsura
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Perioada de
realizare
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1.

Plasarea sub supraveghere oficială a exploatației suspecte:
S.C. Cruciani Impex S.R.L. RO0436439001, din localitatea
Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila și continuarea
investigațiilor pentru a confirma/infirma boala.

2.

Efectuarea unei catagrafii pe categorii de vârstă și producție la
data suspiciunii și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

- D.S.V.S.A.
- Administratorul
exploatației
- M.V.
împuternicit

Imediat și până la
confirmare/infirmare

3.

Controlul registrului și al mărcilor de identificare a porcilor
prezenți în exploatația S.C. Cruciani Impex S.R.L. din
localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila

- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

4.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor sau
izolați

5.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

6.

Punerea sub observație clinică a suinelor din S.C. Cruciani
Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă,
județul Brăila

7.

Interzicerea ieșirii din exploatații a cărnii, a produselor din carne
de porc, a materialului seminal, ovulelor sau a embrionilor de
porci, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și deșeuri
susceptibile de a transmite pesta porcină africană

8.

Se interzice intrarea sau ieșirea suinelor din exploatația suspectă

9.

Circulația persoanelor înspre și dinspre exploatație se face
numai cu autorizarea scrisă a autorității competente

10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre și dinspre exploatație se
face numai cu autorizarea scrisă a autorității competente

11.

Se vor folosi mijloace corespunzătoare de dezinfecție la intrarea
și ieșirea din adăposturi de porci și a altor clădiri anexe din
exploatație

12.

Respectarea regulilor de filtru sanitar veterinar de către orice
persoană care intră și iese din exploatație

13.

Toate mijloacele de transport vor fi dezinfectate cu mare atenție
înainte de a ieși din exploatație

14.

Efectuarea anchetei epidemiologice inițiale

15.

Se vor vizita doar adăposturile care prezintă interes pentru
inspecția în scopul anchetei epidemiologice inițiale
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- D.S.V.S.A.

- Administratorul
exploatației
- M.V.
împuternicit
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- Administratorul
exploatației
- M.V.
împuternicit
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- Administratorul
exploatației
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V.
împuternicit
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V.
împuternicit
- Administratorul
exploatației
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- Administratorul
exploatației
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- Administratorul
exploatației
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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16.

Verificarea
prin
inspecție
și
anamneză
luată
proprietarului/îngrijitorului de animale pentru animalele cu
modificări ale statusului de sănătate, inclusiv termometria
animalelor

17.

Uciderea animalelor cu semne clinice de pestă porcină africană în
scopul prelevării de probe pentru investigații de laborator

18.

19.

20.

21.

Plasarea unui poster de avertizare cu textul "Intrarea interzisă,
suspiciune pestă porcină africană", la intrarea în exploatație
Verificarea măsurilor de biosecuritate în exploatație în ceea ce
privește împrejmuirea exploatației, respectarea regulilor de filtru
de către întreg personalul din fermă, asigurarea de condiții
corespunzătoare pentru adăpostirea, hrănirea și adăparea
porcilor,
existența
rampei
de
încărcare-descărcare,
aprovizionarea cu furaje prin transbordare, asigurarea unei echipe
de dezinfecție, dezinsecție, deratizare, respectarea principiului
"totul gol totul plin", la nivel de compartiment, hală sau adăpost
Amenajarea în interiorul exploatației a facilităților necesare
medicului veterinar împuternicit pentru efectuarea zilnică a
necropsiilor, prelevarea, condiționarea și transportul probelor
către laborator
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- D.S.V.S.A. M.V.O.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- Administratorul
exploatației
- Administratorul
exploatației
- D.S.V.S.A.
- Primăria
comunei Mircea
Vodă
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN

privind: convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor
la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de
26.09.2018, ora 11.
Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr. 252/05.07.2018 de
actualizare a componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila;
Ținând cont de referatul de aprobare nr. 11819/20.09.2018;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 şi 2 din REGULAMENTUL de funcţionare a
Colegiului Prefectural al judeţului Brăila aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 470/23.08.2010;
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În temeiul prevederilor art. 26, alin. 1, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă în data de 26.09.2018, ora 11, în Sala Mare a Palatului Administrativ,
membrii Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi invitaţii, în următoarea componenţă
nominală:
1.
2.

GEORGE – ADRIAN PALADI
RADA STEREA

Prefect
Subprefect

Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate pe teritoriul
judeţului Brăila
Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al
3. CRISTIAN ION
judeţului Brăila
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brăila
4. V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană de
5. CAMELIA
NEDELCU
Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila
6. ANA HĂRĂPESCU
7.

DOINA STĂNCIC

8.

EMILIA IOANA
VOICU

9.

VICTOR VOICULEȚ

10. SORIN ENACHE
11. MONICA BRATU
12. ADRIAN
BERNHARD
RITZINGER
13. NICUȘOR HAGIU
14. DUMITRU
AURELIAN
BLĂNARU
15. MIHAELA
CIORĂȘTEANU
16. DUMITREL ŞTEFAN
17. TRAIAN CISMAŞ

Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Brăila
Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane",
Regiunea Sud-Est – Brăila
Inspector şef adjunct, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului
Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția Regională
Vamală Galați
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila
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18. CRISTINA DINCĂ
19. VASILE
DUMITRAȘC
20. CIPRIAN CUZMIN
21. CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
22. VASILE TURCITU
23. SATNOIANU
LAURA LILIANA
24. DAN MIHAI
GHEORGHIȚĂ
25. GICU DRĂGAN
26. DANIELA
BREILEANU
27. CONSTANTINADRIAN GLUGĂ
28. DĂNUȚ NOVAC
29. RENATO-PAULU
ZALĂ
30. VASILE MOȚ
31. PETRICĂ DRĂGAN
32. FLORIN
BAȘTIUREA
33. GIANI OLTIANU
34.
GEORGE CALOIAN
35. ȘERBĂNEL STOICA
36. DANIELA
CONDRUZ
37. DORINEL USTA
38. VICTOR CIOBANUMORAIT
ELENA
39. DOINIȚA
CORBAN
40. MAHULEA FLOREA
SPARTACUS

Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean
Brăila
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Inspector școlar general cu delegație,
Inspectoratul Şcolar
Judeţean Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila
Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Județean Brăila al Arhivelor Naţionale
Șef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila
Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Expert, Agenţia Naţională pentru Romi, Structura Regională SudEst Brăila
INVITAŢI

FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila
DANIEL LAURENȚIU MIHAI - Șeful Serviciului Județean de Protecție Internă Brăila
MARIAN VIOREL DRAGOMIR – Primarul municipiului Brăila
Primarii oraşelor şi comunelor judeţului Brăila
DANIELA MIHAELA MILITARU - Directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
SORIN MOISE - Directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila
ELENA ANINA BOUNEGRU - șeful Oficiului Județean de Poștă Brăila
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ŞTEFAN RĂDULESCU
- Directorul S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., Sucursala de
Distribuție a Energiei Electrice Brăila
Art.2 Se stabileşte următoarea ORDINE DE ZI:
1. Raport privind starea învățământului brăilean în anul școlar 2017-2018, întocmit de
Inspectoratul Școlar Județean Brăila.
Prezintă: Dan Mihai GHEORGHIȚĂ – inspector școlar general
2. Informare privind desfășurarea campaniei agricole de vară a anului 2018 în județul Brăila,
întocmită de către Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila. Măsurile propuse pentru
buna desfăşurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2018.
Prezintă: Traian CISMAŞ – director executiv
3. Raport referitor la activitatea desfăşurată în judeţul Brăila de către Direcţia pentru Sport
şi Tineret a judeţului Brăila în perioada ianuarie-august 2018.
Prezintă: Nicușor HAGIU - director executiv adjunct
4. Informare privind activitatea desfășurată de Clubul Sportiv Municipal Brăila în perioada
septembrie 2017-august 2018.
Prezintă: Dumitru Aurelian BLĂNARU - director
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri al Direcţiei pentru
Agricultură a Judeţului Brăila stabilite pentru buna desfășurare a campaniei agricole de
toamnă a anului 2018’’ .
Prezintă: Rada STEREA – subprefectul județului Brăila
6. Diverse.
Art.3 Prin grija Compartimentului Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila materialele de la Ordinea de zi vor fi postate pe noua
pagină de internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro/Despre instituție/Alte
activitati/Colegiul prefectural), pentru o perioadă de 30 zile iar prezentul Ordin va fi comunicat
membrilor Colegiului Prefectural și invitaților la ședință.
PREFECT,
George – Adrian PALADI
Contrasemnează,
SUBPREFECT,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 20.09.2018
Nr. 450
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea COMISIEI TEHNICE A JUDEȚULUI BRĂILA cu atribuţii în
coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației
publice locale și serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte
organe de specialitate ale administrației publice centrale, prevăzute în legislația în
vigoare, pentru organizarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din
6 și 7 octombrie 2018
În temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri
pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției,
Având în vedere prevederile art. 6 alin. 1 și 2 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018
privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare
pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,
Ţinând cont de referatul nr. 11811/20.09.2018,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată în anul 2008, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se constituie COMISIA TEHNICĂ A JUDEȚULUI BRĂILA, în vederea coordonării și
urmăririi îndeplinirii sarcinilor ce revin autorităților administrației publice locale și serviciilor
publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale
administrației publice centrale, prevăzute în legislația în vigoare, pentru organizarea
referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018, în
următoarea componență:
1. George – Adrian Paladi
Prefect
2.

Rada Sterea

Subprefect

3.

Dumitrel Priceputu

Secretarul Județului Brăila

4.

Daniela Breileanu

Director Executiv, Direcția Regională de Statistică Brăila

5.

Mihaela Ciorășteanu

Șef Administrație, Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Brăila

6.

Constantin – Adrian Glugă

Inspector - Șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila

7.

Cristian Ion

Inspector - Șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență
”Dunărea” al Județului Brăila
54

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
8.

Gabriel – Dorel Dura

9.

Livia Damian

10.

Vasile Moț

11.

Dan Mihai Gheorghiță

12.

Gabriel Ciochină

13.

Ionel - Adrian Becheanu

14.

Adrian Mangu

Șef Birou, Biroul Județean de Administrare a Bazelor de
Date privind Evidența Persoanelor
Director executiv, Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Brăila
Inspector - Șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean
Brăila
Inspector Școlar General, Inspectoratul Școlar Județean
Brăila
Director Executiv, Direcția de Sănătate Publică Brăila
Șef, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale
Brăila
Reprezentant, Autoritatea Electorală Permanentă

Ștefan Rădulescu

Director, F.D.E.E. Electrica Distribuţie Muntenia Nord
S.A., Sucursala de Distribuţie Brăila
16. Dinu Lungu
Director, Agenția de Furnizare a Energiei Electrice Brăila
17. Ecaterina Ignat
Corespondent teritorial, Agenția Națională de Presă
”Agerpres”
Art.2 Lucrările de secretariat tehnic ale Comisiei tehnice a județului Brăila sunt asigurate de
personal din cadrul Instituției Prefectului – Județul Brăila.
Art.3 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
15.

PREFECT,
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 20.09.2018
Nr. 451

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
MARIUS - AURELIAN

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: nominalizarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru funcționarea
Biroului Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru
referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018
În temeiul dispozițiilor art. II alin. (1) și art. X alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind
organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,
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Având în vedere adresa nr. 2749/19.09.2018 a Autorității Electorale Permanente Filiala Sud - Est, înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Brăila sub nr.
11742/19.09.2018;
Ținând cont de referatul nr. 11812/20.09.2018, /RM/ 2 ex
În temeiul art.26 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se nominalizează personalul tehnic auxiliar necesar pentru funcționarea Biroului
Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru referendumul naţional
pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:
Nr.
Nume și prenume
Instituția
crt.
1. Paladi George - Adrian
Instituția Prefectului – Județul Brăila
2. Sterea Rada
Instituția Prefectului – Județul Brăila
3. Ciocan Eugenia - Elena
Instituția Prefectului – Județul Brăila
4. Stanciu Daniela
Instituția Prefectului – Județul Brăila
5. Jipa - Rubanov Adrian
Instituția Prefectului – Județul Brăila
6. Rusu Roxana - Miruna
Instituția Prefectului – Județul Brăila
7. Rogoz Chiva
Instituția Prefectului – Județul Brăila
8. Rîşnoveanu Magdalena Instituția Prefectului – Județul Brăila
Maria
9. Bratu Carmen Nicoleta
Instituția Prefectului – Județul Brăila
10. Dobromir Stelianina
Instituția Prefectului – Județul Brăila
11. Ionică Eugenia
Instituția Prefectului – Județul Brăila
12. Nicola Maria
Instituția Prefectului – Județul Brăila
13. Bergher Mihaela - Marilena
Instituția Prefectului – Județul Brăila
14. Enescu Eduard
Instituția Prefectului – Județul Brăila
15. Bergher Andrei - Constantin Instituția Prefectului – Județul Brăila
16. Nedelcu Nicu
Instituția Prefectului – Județul Brăila
17. Ciobanu Ionuț
Instituția Prefectului – Județul Brăila
18. Galan Dana - Florentina
Instituția Prefectului – Județul Brăila
19. Popescu Nicoleta
Instituția Prefectului – Județul Brăila
20. Mocanu Laurenţiu - Valentin Instituția Prefectului – Județul Brăila
21. Moldoveanu Corina - Oana
Instituția Prefectului – Județul Brăila
22. Hlaghii Dumitru
Instituția Prefectului – Județul Brăila
23. Zurbagiu Stănel
Instituția Prefectului – Județul Brăila
24. Mustaţă Vladimir - Valentin
Instituția Prefectului – Județul Brăila
25. Iorgoveanu Maria
Instituția Prefectului – Județul Brăila
26. Nedelcu Verginica Instituția Prefectului – Județul Brăila
Veronica
27. Plopeanu Marieta Mariana
Instituția Prefectului – Județul Brăila
28. Adetu Georgeta
Instituția Prefectului – Județul Brăila
29. Molnar Gabriela
Instituția Prefectului – Județul Brăila
30. Cândea Cătălin
Instituția Prefectului – Județul Brăila
31. Jalbă Octavian - Constantin Instituția Prefectului – Județul Brăila
32. Ciupală Gabriela
Instituția Prefectului – Județul Brăila
33. Grosu Săndel
Instituția Prefectului – Județul Brăila
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Nr.
crt.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Nume și prenume

Instituția

Nicolae Cornelia
Cloșcă Marian
Boboc Marian - Puiu
Soare Carmen
Lascu Mihai - Daniel
Mocanu Violeta Virginia
Mangu Adrian

Instituția Prefectului – Județul Brăila
Instituția Prefectului – Județul Brăila
Instituția Prefectului – Județul Brăila
Instituția Prefectului – Județul Brăila
Instituția Prefectului – Județul Brăila
Instituția Prefectului – Județul Brăila
Autoritatea Electorală Permanentă
Filiala Sud - Est
41. Limbovici Paula - Nicoleta
Autoritatea Electorală Permanentă
Filiala Sud - Est
42. Zărnescu Lavinia - Angelica
Autoritatea Electorală Permanentă
Filiala Sud - Est
Art.2 Nominalizarea personalului tehnic auxiliar conform art. 1 s-a efectuat având în vedere
volumul activităților curente ale fiecărei structuri din cadrul Instituției Prefectului – Județul
Brăila, precum și asigurarea continuității acestora.
Art.3 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică” va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
PREFECT,
George - Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 20.09.2018
Nr. 452

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
MARIUS - AURELIAN

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatația S.C. Cruciani Impex
S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17551/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11835/21.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatația S.C.
Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11836/21.09.2018;În temeiul prevederilor art. 26,
alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din exploatația S.C. Cruciani Impex S.R.L. din
localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 453
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 453 din 21.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN EXPLOATAȚIA COMERCIALĂ DE PORCINE S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. DIN
LOCALITATEA DEDULEȘTI, COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL EXPLOATAȚIEI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de
cadrul C.M.V.I.
vârstă și producție cu precizarea
- operatorul
imediat
numărului de porci deja bolnavi, morți sau
economic
susceptibili de a fi infectați
Măsura
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Numele, prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- operatorul economic
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Nr.
crt.

2

3

4

5

6

Măsura

Controlul registrului de fermă

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- D.S.V.S.A.
Uciderea suinelor din S.C. CRUCIANI
- C.L.C.B.
IMPEX S.R.L. - RO0436439001, conform
- operatorul
cu Reg. CE nr. 1099/2009
economic
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- operatorul
contaminate
economic
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul C.M.V.I.
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
- operatorul
evidență a doua zi, de către comisia de
economic
inventariere

7

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

8

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

9

10

11

Instituții
implicate în
aplicare
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
economic

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de contagiu se vor
izola în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz
Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

12

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

13

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!", în locuri

- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- A.P.M.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar
exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- operatorul
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Perioada de
realizare

imediat

Numele, prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- operatorul economic

până la
eradicarea
focarului

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- operatorul economic

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
- operatorul economic

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- operatorul economic

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
- operatorul economic
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- operatorul economic
- A.P.M.

imediat

imediat

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
- operatorul economic
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
- operatorul economic

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- Proprietar exploatație
infectată

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- operatorul economic
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Nr.
crt.

Măsura
vizibile

14

15

1

2

Completarea stocuriloe de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar

Instituții
implicate în
aplicare
economic
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
- A.P.M.
până la
cadavrelor și a tuturor materialelor în
- D.S.P.
eradicarea
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
- S.G.A.
focarului
1069/2009
- operatorul
economic
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
conform Anexei 1 la Plan - localitatea
D.S.V.S.A.
imediat
Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul
Brăila
- D.S.V.S.A.
- primăriile
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
U.A.T.- lor din
limita dintre zona de protecție și zona de
județ
imediat
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

3

Catagrafierea tuturor suinelor din
exploatații, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

4

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.-uri
- operatorul
economic

imediat

5

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine, a furajelor și materiilor prime din
zona de protecție, iar pentru celelalte
specii doar cu acordul D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- operatorul
economic
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și până
la ridicarea
restricțiilor
aplicate în jurul
focarului

6

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

7

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

8

Asigurarea stocurilor de materiale și

- D.S.V.S.A.,
prin cele 45 de
C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
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imediat

Numele, prenumele și
funcția persoanei
responsabile

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- operatorul economic

dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
M.V.O. din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P. din S.C.-uri;
- administratori S.C.;
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- operatorul economic
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- operatorul economic
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare

imediat și

- D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
echipamente necesare în caz de
intervenție în focar (în special stocuri de
dezinfectante, insecticide, raticide și
mijloace de efectuare a dezinsecțiilor și
deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- U.A.T.
- S.C.

9

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- operatorul
economic

10

Interzicerea aglomerărilor de animale din
speciile receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

11

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009
12

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- operatorul
economic
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de
mediu
- operatorul
economic

Perioada de
realizare
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele și
funcția persoanei
responsabile
- primari
- administratori S.C.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- operatorul economic
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- operatorul economic

- D.S.V.S.A.
- operatorul economic
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatațiile infectate; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși
unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă
semne de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană (conform Anexei 1
dr. Gicu Drăgan,
la Plan) - localitățile: Ibrianu, Mărăloiu,
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Șuțești, Mihail Kogălniceanu, Plopu,
D.S.V.S.A.
Ianca, Perișoru, Mircea Vodă, Filipești,
Vișani, Câineni Băi, Plășoiu
D.S.V.S.A., prin
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
- medicii veterinari din
cele 45 de
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
cadrul CSVSAO
C.S.V.C.
acestora
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme
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până la
eradicarea
focarului

- medicii veterinari
oficiali din cadrul
CSVSAO
- administratorii
fermelor de suine
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele și
funcția persoanei
responsabile

stabilite în manualul de diagnostic

4

5

6

7

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente
Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere
este
interzisă
în
următoarele 7 zile, cu excepția porcilor
destinați abatorizării și a celor care au
obținut aprobarea autorităților veterinare
locale
Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

8

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta si transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor acestora

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru
dezinfecție

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
CSVSAO
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

permanent

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea Vodă,
judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 11825/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11837/21.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea
Vodă, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din S.C. Cruciani
Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11838/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunri Mircea Vodă, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul exploatației S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea
Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila, începând cu data de 21.09.2018, ora 10.00,
până la lichidarea efectivelor de animale din exploatație.
Art.2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din
exploatația S.C. Cruciani Impex S.R.L. din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul
Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 454
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Custura Radita din
municipiul Brăila, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17546/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11844/21.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Custura
Radita din municipiul Brăila, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11845/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Custura Radita din municipiul Brăila, județul
Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila,
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
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Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 455
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 455 din 21.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. CUSTURA RADITA DIN MUNICIPIUL BRĂILA, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
cadrul C.M.V.I.
care dețin suine și inventarierea
imediat
- diferiți
animalelor receptive pe categorii
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. Custura Radita,
- C.L.C.B.
RO0426910794, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive,
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
focarului
- O.J.Z.
și a pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația animalelor și a
cadrul C.M.V.I.
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
- U.A.T.
excepția aprobării autorității competente
Măsura

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor
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imediat

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- diferiți proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- primari
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2
3

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar
exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat

imediat

imediat

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
până la
- U.A.T.
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1, municipiul Brăila, județul
Brăila
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
- D.S.V.S.A.
imediat
de la porci, în conformitate cu manualul de - C.L.C.B.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fonduri de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor)

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A., prin
cale 45 de
C.S.V.C.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

imediat

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
M.V.Z. și M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

D.S.V.S.A.
Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
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permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
speciile receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând U.A.T.
Municipiul Brăila, până la limita cotelor
optime a efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cadrul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- D.A.D.R.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare
imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană (conform Anexei 1)
dr. Gicu Drăgan,
în localitățile din județul Brăila: Vărsătura,
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Lacu Sărat, Vădeni, Baldovinești, Pietroiu,
D.S.V.S.A.
Siliștea, Mărtăcești, Cazasu și în
localitatea Smârdan din județul Tulcea
D.S.V.S.A., prin
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
- medicii oficiali
cele 45 de
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
veterinari zonali
C.S.V.C.
acestora
focarului
3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau

D.S.V.S.A., prin
cele
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până la
eradicarea

- medicii oficiali
veterinari zonali
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Nr.
crt.

4

5

6

7

Măsura
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV13 Basca, FV49 Malu Rosu,
FV48 Muchea, FV7 Filipoiu, FV20 Siliștea,
FV50 Ostroavele Brăilei, FV12 Tudor
Vladimirescu, FV11 Brăila și FV10
Tichilești
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente
Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

Instituții
implicate în
aplicare
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

Perioada de
realizare
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.

Informarea și educarea crescătorilor sau
- Instituția
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
Prefectului
- Cancelaria
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
- D.S.V.S.A.
Prefectului
8
permanent
anunțării oricărei modificări a stării de
- primării
- D.S.V.S.A.
sănătate a animalelor medicului veterinar
- administratori
- primari
de liberă practică împuternicit ori
ferme suine
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
imediat și
- medicii oficiali
- D.S.V.S.A.
utilizat la transportul porcilor nu poate
până la
veterinari zonali
- I.J.J.
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
ridicarea
- personalul din cadrul
9
- I.P.J.
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
restricţiilor
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
- S.P.F.
circulației suinelor, a produselor și a
aplicate în
I.S.U.
- I.S.U.
subproduselor provenite de la aceștia
jurul focarului
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z = Oficiul
Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. =
Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ghilic Marinel din
localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17548/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11862/21.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ghilic Marinel
din localitatea Gemenele, comuna Gemenele, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11863/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ghilic Marinel din localitatea Gemenele,
comuna Gemenele, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 456
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 456 din 21.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. GHILIC MARINEL DIN LOCALITATEA GEMENELE, COMUNA GEMENELE, JUDEȚUL
BRĂILA
Numele, prenumele
Instituții
Nr.
Perioada de
și funcția
Măsura
implicate în
crt.
realizare
persoanei
aplicare
responsabile
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
Efectuarea unei catagrafii a
- M.V.L.P.I. din
- M.V.L.P.I. din
exploatațiilor care dețin suine și
cadrul C.M.V.I.
1
imediat
cadrul C.M.V.I.
inventarierea animalelor receptive pe - diferiți
- diferiți proprietari
categorii
proprietari
Instituirea unei zone de control
temporar în jurul G.P. Ghilic Marinel,
- D.S.V.S.A.
RO0432510253, cuprinzând
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
exploatațiile posibil infectate
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar
- M.Ap.N. (doar
(suspecte) dintr-o arie determinată
pentru
imediat
2
care va fi apreciată de către
pentru manipularea
manipularea
animalelor)
autoritatea veterinară locală și în
animalelor)
- proprietar
care se va aplica măsura uciderii
- proprietar
preventive, pentru a limita difuzarea
bolii din focar
- Instituția
Prefectului
C.S.V.S.A.O.,
D.S.V.S.A.
primar, reprezentanți
Evaluarea animalelor ucise în cadrul - Direcția pentru
până la
ai: Instituției
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
3
eradicarea Prefectului, Direcției
lichidarea rapidă a focarelor de boală Județeană
focarului
pentru Agricultură
cât și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
Județeană, O.J.Z.,
- A.P.M.
A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Se interzice circulația animalelor și a - M.V.L.P.I. din
- M.V.L.P.I. din
persoanelor în locurile contaminate
cadrul C.M.V.I.
cadrul C.M.V.I.
4
imediat
cu excepția aprobării autorității
- U.A.T.
- primari
competente
- M.V.L.P.I. din
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau
5
moarte pe parcursul nopții, pentru a
cadrul C.M.V.I.
imediat
cadrul C.M.V.I.
fi luate în evidență a doua zi, de
- proprietarii
- proprietarii
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Nr.
crt.

Instituții
implicate în
aplicare

Măsura

Perioada de
realizare

către comisia de inventariere
Cadavrele animalelor moarte, carnea
ori produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

- D.S.V.S.A.
- proprietar

7

Carcasele porcilor morți sau uciși
trebuie să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

8

Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite și
orice alte obiecte care pot fi
purtătoare de virus se vor izola în
vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt
suspecte de contaminare, se vor
păstra în scopul denaturării, fără a le
administra altor animale

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

imediat

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- proprietarii
exploatațiilor

10

Prelevarea unui număr suficient de
probe de la porci, în conformitate cu
manualul de diagnostic, în momentul
uciderii lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

6

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ,
EVOLUEAZĂ PESTA PORCINĂ
AFRICANĂ!!", în locuri vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale,
utilaje și echipamente necesare
pentru intervenția în focar, în scopul
lichidării acestuia

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE
nr. 1069/2009 și a Reg. 142/2011

exploatațiilor

Numele, prenumele
și funcția
persoanei
responsabile
exploatațiilor

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar
exploatație
infectată
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat

imediat

imediat

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
eradicarea
- A.P.M.
focarului
- D.S.P.
- S.G.A.
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
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- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- Proprietar
exploatație infectată
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- medic veterinar
oficial
- proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

1

Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
conform Anexa 1, localitățile
Gemenele și Găvani

2

Carcasele porcilor morți sau uciși
trebuie să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

3

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția
persoanei
responsabile

imediat

dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.

Prelevarea unui număr suficient de
probe de la porci, în conformitate cu
manualul de diagnostic, în momentul
uciderii lor, pentru a confirma sau
infirma prezența virusului pestei
porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere
la limita dintre zona de protecție și
zona de supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de
protecție și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fonduri de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din
specia suine din zona de protecție,
iar pentru celelalte specii, doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice
periodice a suinelor domestice și
înregistrarea tuturor modificărilor
constatate în starea de sănătate a
acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de
către D.S.V.S.A.

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea
lor pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.,
prin cale 45 de
C.S.V.C.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre
Armenac, șeful
L.S.V.S.A.J.
- gestionarii

9

D.S.V.S.A.
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imediat

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
M.V.Z. și M.V.L.P.
- gestionarii
fondurilor de
vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
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Nr.
crt.

Măsura

D.S.V.S.A.
Proprietar
exploatație
infectată

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția
persoanei
responsabile
fondurilor de
vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratori S.C.

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar (în special stocuri
de insecticide, raticide și mijloace de
efectuare a dezinsecțiilor și
deratizărilor)

12

13

14

15

16

17

18

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
- D.S.V.S.A.
Colectarea, înregistrarea,
D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
procesarea statistică a datelor și
- director Directia
- Directia Silvică
utilizarea lor în acțiunile de
permanent
Silvică
- A.J.V.P.S.
combatere și eradicare a pestei
- director A.J.V.P.S.
- A.V.P.
porcine africane
- gestionarii
fondurilor private de
vânătoare
- primari
imediat si până
- U.A.T.
- medicii oficiali
Interzicerea aglomerărilor de animale
la ridicarea
- D.S.V.S.A.
veterinari zonali
din speciile receptive în târguri de
restricţiilor
- I.P.J.
- personalul din
animale, expoziții, circ etc.
aplicate în jurul
- I.J.J.
cadrul I.P.J., I.J.J.
focarului
Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând
U.A.T. Gemenele, până la limita
cotelor optime a efectivelor de
mistreți
Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană
Instalarea de dezinfectoare la
intrarea și ieșirea din zonele
infectate și în gospodăriile populației
care dețin porci
Dezinfecția de către
proprietar/utilizator a tuturor
mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în
alta
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu
risc din focar

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

- U.A.T.
- D.A.D.R.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
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Imediat până
la eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea
A.P.M., D.S.P.,
S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari

-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- reprezentanți
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de
mediu

19

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul - Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
lichidarea rapidă a focarelor de boală Județeană
cât și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția
persoanei
responsabile
A.P.M., Garda de
mediu, S.G.A.,
D.S.P.

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură
Județeană, O.J.Z.,
A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de
curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate
exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator după 45 de zile de la
finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne de boală.

1

2

MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere
pentru pesta porcină africană
(conform Anexei 1) în localitățile din
județul Brăila: Romanu, Oancea,
D.S.V.S.A.
imediat
Scorțaru Nou, Sihleanu, Gurguieți,
Pitulați, Mihail Kogălniceanu,
Rîmnicelu, Movila Miresii,
Comăneasca
D.S.V.S.A., prin
Identificarea tuturor exploatațiilor de
până la
cele 45 de
suine
și
efectuarea
unui
eradicarea
C.S.V.C.
recensământ al acestora
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice
periodice a suinelor domestice. Toți
porcii morți sau bolnavi dintr-o
exploatație trebuie de îndată declarați
autorității
competente,
care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de
viață a mistreților din zona de - Direcția Silvică
supraveghere
delimitată:
FV16 - A.J.V.P.S.
Comăneasca, FV15 Romanu, FV38 - A.V.P.
Șuțești și FV18 Măxineni

până la
eradicarea
focarului

5

Silvice
Informarea
Direcțiilor
- Direcția Silvică
Județene și a filialelor AJVPS privind
- A.J.V.P.S.
obligativitatea de a colecta și
- A.V.P.
transporta la LSVSAJ, pentru

permanent

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

75

până la
eradicarea
focarului

dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.

- medicii oficiali
veterinari zonali
- medicii oficiali
veterinari zonali
- administratorii
fermelor de suine

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii
fondurilor private de
vânătoare
- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
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Nr.
crt.

6

7

Măsura
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate
modificată și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau
private, excluzând, dacă este
necesar, drumurile de deservire a
exploatațiilor, cu excepția aprobării
de către autoritățile competente
Ieșirea animalelor domestice din
zona de supraveghere, indiferent de
specie, este interzisă în următoarele
7 zile, cu excepția porcilor destinați
abatorizării și a celor care au obținut
aprobarea autorităților veterinare
locale

Instituții
implicate în
aplicare

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția
persoanei
responsabile
private de vânătoare

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali
- personalul din
cadrul I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.

Informarea și educarea crescătorilor
sau deținătorilor de animale cu
privire la efectuarea unei inspecții
- Instituția
clinice pasive suinelor pe care le
Prefectului
- Cancelaria
Prefectului
dețin și obligativitatea anunțării
- D.S.V.S.A.
8
permanent
oricărei modificări a stării de
- primării
- D.S.V.S.A.
sănătate a animalelor medicului
- administratori
- primari
veterinar de liberă practică
ferme suine
împuternicit ori medicului veterinar
zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
imediat și
utilizat la transportul porcilor nu
- medicii oficiali
- D.S.V.S.A.
poate părăsi zona fără a fi curățat și
până la
veterinari zonali
- I.J.J.
dezinfectat
ridicarea
- personalul din
9
- I.P.J.
- instituirea de filtre rutiere pentru
restricţiilor
cadrul I.P.J., I.J.J.,
- S.P.F.
controlul circulației suinelor, a
aplicate în
S.P.F., I.S.U.
- I.S.U.
produselor și a subproduselor
jurul focarului
provenite de la aceștia
LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi
Pescarilor Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de
Combatere a Bolilor; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. =
Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și
pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar concesionar de liberă practică;
M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de
Politie Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru Situații de Urgență; O.J.Z = Oficiul Județean pentru
Zootehnie; U.A.T. = Unitatea Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul
Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turcu Gheorghe din
localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17550/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11858/21.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turcu
Gheorghe din localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11859/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Turcu Gheorghe din localitatea Surdila Greci,
comuna Surdila Greci, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 457
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 457 din 21.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. TURCU GHEORGHE DIN LOCALITATEA SURDILA GRECI, COMUNA SURDILA GRECI,
JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. TURCU GHEORGHE,
- C.L.C.B.
RO0427800097, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor și a
- Medic veterinar
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
Oficial
excepția aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Nr.
crt.

Măsura
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1, localitatea Surdila Greci,
comuna Surdila Greci, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
D.S.V.S.A.
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
supraveghere oficială
Proprietar
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

3

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

permanent

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
pestei porcine africane

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Surdila Greci, până la limita cotelor optime
a efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

Instituții
implicate în
aplicare
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană care cuprinde
dr. Gicu Drăgan,
1
conform Anexei 1 în localitățile din județul
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Brăila: Făurei, Surdila Găiseanca, Horia și
D.S.V.S.A.
localitățile din județul Buzău: Cotu Ciorii,
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Nr.
crt.

Măsura
Vizireni, Lunca și Balhacu

2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

Instituții
implicate în
aplicare
D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

Perioada de
realizare
până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV23 Filipești, FV25 Jirlău,
FV26 Surdila și FV27 Mircea Vodă

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
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= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Profir George din
localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17549/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11860/21.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Profir George
din localitatea Surdila Greci, comuna Surdila Greci, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11861/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Profir George din localitatea Surdila Greci,
comuna Surdila Greci, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 458
PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. PROFIR GEORGE DIN LOCALITATEA SURDILA GRECI, COMUNA SURDILA GRECI,
JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic
imediat
care dețin suine și inventarierea animalelor
veterinar oficial
receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar în
- D.S.V.S.A.
jurul G.P. Profir George, RO0427800183,
- C.L.C.B.
cuprinzând exploatațiile posibil infectate
- M.Ap.N. (doar
(suspecte) dintr-o arie determinată care va
pentru
imediat
fi apreciată de către autoritatea veterinară
manipularea
locală și în care se va aplica măsura
animalelor)
uciderii preventive pentru a limita difuzarea
- proprietar
bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor și a
- Medic
persoanelor în locurile contaminate cu
veterinar
imediat
excepția aprobării autorității competente
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub supraveghere
oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje și
echipamente necesare pentru intervenția în
focar, în scopul lichidării acestuia

14

1
2

Instituții
implicate în
aplicare
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic
veterinar oficial
- proprietar
- Primărie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic
veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat
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- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar oficial
- proprietar
- Primărie

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană conform
D.S.V.S.A.
imediat
Anexa 1, localitatea Surdila Greci, comuna
Surdila Greci, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
D.S.V.S.A.
imediat
să fie procesate/distruse sub supraveghere Primărie
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

- Medic veterinar oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
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Nr.
crt.

Măsura
oficială

3

4

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
județ
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale bolnave
și găsite moarte și trimiterea lor pentru
diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția în
focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în jurul
focarului
imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

permanent

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Surdila Greci, până la limita cotelor optime
a efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de
mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHER
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană care cuprinde
dr. Gicu Drăgan,
1
conform Anexei 1 în localitățile din județul
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Brăila: Făurei, Surdila Găiseanca, Horia și
D.S.V.S.A.
localitățile din județul Buzău: Cotu Ciorii,
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Nr.
crt.

Măsura
Vizireni, Lunca și Balhacu

2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați
autorității
competente,
care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

Instituții
implicate în
aplicare
D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

Perioada de
realizare
până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV23 Filipești, FV25 Jirlău,
FV26 Surdila și FV27 Mircea Vodă

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor mistreților
cu stare de sănătate modificată și a
cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

Interzicerea circulației și transportul porcilor
pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au obținut aprobarea autorităților veterinare
locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

permanent

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
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Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca, comuna Tudor
Vladimirescu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12668/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11866/21.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca, comuna Tudor
Vladimirescu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11867/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila,
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în
Monitorul Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 21.09.2018
Nr. 459

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 459 din 21.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. STANGA TUDOREL DIN LOCALITATEA COMĂNEASCA, COMUNA TUDOR
VLADIMIRESCU, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Punerea sub supraveghere oficială a suinelor din G.P.
Stanga
Tudorel,
RO0442840116,
din
localitatea
Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila

2.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

3.

Uciderea suinelor din exploatația G.P. Stanga Tudorel,
RO0442840116, din localitatea Comăneasca, comuna
Tudor Vladimirescu, județul Brăila

4.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrările /ieșirile din
adăposturi și din exploatația suspectă

5.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din
aceasta

6.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană

7.

Efectuarea anchetei epidemiologice

8.

Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

9.
10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală
Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- primăria comunei
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- I.P.J.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- primării
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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starea de sănătate a acestora
11.

Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

12.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor DDD,
în exploatațiile suspecte

13.

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice
materiale contaminate

14.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
porcină africană

15.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor cu risc, din focar

16.

17.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a pagubelor
colaterale
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării
prezenței virusului pestei porcine africane

18.

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din
focar

19.

Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea
competentă locală la intrarea în exploatație

20.

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine
africane spre informarea cetățenilor

21.

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Tudor
Vladimirescu, primăria locală emite dispoziții de înștiințare
și informare a cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate
pentru limitarea răspândirii bolii

22.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

23.

Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație
- Primăria comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
Tudor
Vladimirescu
- I.P.J.
- I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
Tudor
Vladimirescu
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
Tudor
Vladimirescu
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
Tudor
Vladimirescu
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
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Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tudor
Vladimirescu, judeţul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 12668/21.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
11891/21.09.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tudor
Vladimirescu, în vederea stabilirii despăgubirilor;
În baza referatului de aprobare nr. 11892/21.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Tudor Vladimirescu, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Tudor Vladimirescu, județul Brăila,
începând din data de 21.09.2018, ora 16.00, până la înlăturarea oricărei suspiciuni de boală
sau stingerea focarelor din Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tudor Vladimirescu,
după caz.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 460
Extras din data de 10.07.2018
ORDONANŢĂ Nr. 42/2004 din 29 ianuarie 2004
privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Text în vigoare începând cu data de 21 ianuarie 2018
HOTĂRÂRE Nr. 1214/2009 din 7 octombrie 2009
privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de
animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor
Text în vigoare începând cu data de 21 iulie 2017
ART. 4
(1) Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice
proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor
sanitar-veterinare în vigoare, cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul
agricol şi în sistemul naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, în conformitate cu
reglementările legale în vigoare, dacă au suferit pagube la suspicionarea sau
confirmarea bolii prin aplicarea măsurilor de control specifice ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa
nr. 1.
ANEXA 1
LISTA
cuprinzând bolile pentru care se acordă despăgubiri
1. Tuberculoza bovină
................
8. Pesta porcină clasică
...............
14. Pesta porcină africană
................
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ART. 7
(1) Suma pentru pierderea suferită de proprietar prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt
fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se
stabileşte de o comisie de evaluare, constituită din:
a) reprezentantul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti;
b) reprezentantul teritorial al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale cu
atribuţii în stabilirea valorii genetice a animalelor - Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în
Zootehnie;
c) reprezentantul Unităţii locale de decizie din cadrul Centrului local de combatere a bolilor,
desemnat de prefect;
d) reprezentantul Unităţii locale de sprijin, respectiv primarul localităţii sau reprezentantul
desemnat de către acesta.
(2) Convocarea comisiei prevăzute la alin. (1) se face de către prefect la solicitarea scrisă
a direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului
Bucureşti.
(3) La propunerea reprezentantului direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisia prevăzută la alin. (1)
analizează şi aprobă valoarea de înlocuire a animalului în funcţie de valoarea genetică,
zootehnică, de sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei
la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, şi de valoarea unitară
medie calculată pe baza sumei totale a despăgubirii pentru animalele sau produsele în cauză
conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 349/2005 al Comisiei, cu
amendamentele ulterioare.
(4) Membrii comisiei de evaluare răspund solidar de stabilirea corectă a valorii de înlocuire
a animalului şi de respectarea legislaţiei în vigoare.
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: completarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru funcționarea Biroului
Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru referendumul
naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018
În temeiul dispozițiilor art. II alin. (1) și art. X alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind
organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna
organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției,
Ținând cont de adresa nr. 2713/21.09.2018 a Direcției Regionale de Statistică Brăila,
înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Brăila sub nr. 11822/21.09.2018;
Având în vedere adresa nr. 18142/21.09.2018 a Consiliului Județean Brăila,
înregistrată la Instituția Prefectului - Județul Brăila sub nr. 11824/21.09.2018;
/RM/ 2 ex
Ținând cont de referatul nr. 11825/21.09.2018;
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În temeiul art.26 alin.(1) din Legea nr. 340/2004, privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Prefectul județului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se completează personalul tehnic auxiliar necesar pentru funcționarea Biroului
Electoral al Circumscripției nr. 9 - Județul Brăila, constituit pentru referendumul naţional
pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nume și prenume

Instituția

Breileanu Daniela
Ionescu Carmen Otilia
Cocolaș Aurelia Liliana
Tudorie Maricica
Chivu Ioana
Posta Aristița
Petre Steluța
Joimirescu Constanța Iuliana
Podaru Elena
Epure Mihaela
Adam Daniela
Joimirescu Liliana
Necula Adela
Giugiuc George
Vasilescu Mariana
Tudor Cornelia
Sterian Daniela
Cojocaru Marcela
Picioruș Mihaela Luminița
Simici Adina Gabriela
Dogărescu Cornel
Lipan Nicușor

Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Consiliul Județean Brăila

Art.2 Completarea personalului tehnic auxiliar nominalizat în Ordinul Prefectului nr.
452/20.09.2018 s-a efectuat având în vedere volumul activităților curente ale personalului din
cadrul structurilor Direcției Regionale de Statistică Brăila și Consiliului Județean Brăila,
precum și asigurarea continuității acestora.
Art.3 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică” va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
PREFECT,
George - Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 21.09.2018
Nr. 461
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale Unirea pentru Inventarierea Terenurilor
Ţinând cont de dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procedurilor de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere adresa Directiei Silvice Brăila, Ocolul Silvic Ianca nr. 4882/2018
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 11766/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 11766/2018;
În temeiul dispoziţiilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
ORDON:
Art.1 Se reorganizează Comisia locală Unirea pentru Inventarierea Terenurilor agricole, cu
sau fără investiţii şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, după caz, al
unităţilor administrativ teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate şi
va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ioan Ungureanu
Rodica Alina Badiu
Vladimir-Valentin
Mustață
Nicușor Petrache
Domnica Matinca
Valentin Navodaru

Primarul comunei Unirea
Secretarul comunei Unirea
Reprezentant al Instituţiei Prefectului
– Judeţul Brăila
Specialist cadastru autorizat
Reprezentant al O.C.P.I. Brăila
Reprezentant al Regiei Naţionale a
Pădurilor - ROMSILVA

Preşedinte
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 439/14.09.2018 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat Primăriei comunei
Unirea, O.C.P.I. Brăila şi Regiei Naţionale a Pădurilor - ROMSILVA - Direcţia Silvică Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADIContrasemneză

Marius Aurelian ŢIRIPA

Avizat pentru legalitate, ŞEF SERVICIU Dana GALAN
Brăila, 24.09.2018
Nr. 462

96

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stanga Tudorel din
localitatea Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17617/24.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 11921/24.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stanga
Tudorel din localitatea Comăneasca, comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 11922/24.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Stanga Tudorel din localitatea Comăneasca,
comuna Tudor Vladimirescu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 24.09.2018
Nr. 463
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 463 din 24.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. STANGA TUDOREL DIN LOCALITATEA COMĂNEASCA, COMUNA TUDOR
VLADIMIRESCU, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de
cadrul C.M.V.I.
vârstă și producție, cu precizarea
- Medic veterinar
imediat
numărului de porci deja bolnavi, morți sau
oficial
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile
- diferiți
învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. STANGA TUDOREL,
- C.L.C.B.
RO0442840116, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația necontrolată a
- Medic veterinar
animalelor și a persoanelor în locurile
imediat
Oficial
contaminate
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1
2

Instituții
implicate în
aplicare
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat
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- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
conform Anexa 1, localitatea
D.S.V.S.A.
imediat
Comăneasca, comuna Tudor
Vladimirescu, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
D.S.V.S.A.
imediat
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

3

4

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11
12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

- D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,

D.S.V.S.A.
Proprietar
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Nr.
crt.

Măsura
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

Instituții
implicate în
aplicare
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
Județeană
rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
dr. Gicu Drăgan,
1
pesta porcină africană care cuprinde
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
conform Anexei 1 localitățile din județul
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Brăila: Romanu, Tudor Vladimirescu,
Scorțaru Vechi, Silistraru, Traian, Țepeș
Vodă, Movila Miresii, Gemenele, Găvani
2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

6

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV16 Comăneasca, FV20
Siliștea, FV12 Tudor Vladimirescu, FV11
Brăila, FV31 Urleasca, FV21 Plopu, FV38
Șuțești și FV31 Romanu
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
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imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
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LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică a județului
Brăila, cu atribuții în urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din
judeţul Brăila, în organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
În temeiul dispozițiilor O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.
3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri
pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției,
Având în vedere prevederile art. 6 alin. 4, 5 și 6 din Hotărârea Guvernului nr.
744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor
necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției din 6 și 7 octombrie 2018,
Ţinând cont de referatul nr.12054/25.09.2018,
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se constituie Grupul tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică a județului Brăila, cu
atribuții în urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţul Brăila, în
organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018, în următoarea componență:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rada Sterea
Constantin Adrian
Glugă
Timofei Iulian
Georgică Burlacu
Stan Ionescu
Florin Baștiurea

Subprefect
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila
Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Dunărea” Brăila
Sectorul Poliției de Frontieră Brăila
Baza de Reparații Nave Brăila
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Elisabeta Draghia
Mădălina Untaru
Nicușor Grosu
Ionel Mocanu
Gheorghe Scarlet
Liviu Săraru
Gabriel Andronache
Marian Vasile
Valeriu Leonard
15.
Stroescu
16. Elena Podaru
Cristian George
17.
Neacșu
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

18. Cecilia Filoti
19. Aurelia Ion
20. Liliana Mocanu
21. Florin Constantin
Carmen Tatiana
22.
Stanciu

Casa de Asigurări de Sănătate a județului Brăila
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Brăila
Direcția de Sănătate Publică Brăila
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare Brăila
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Brăila
Direcția Silvică Județeană Brăila
Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de Mediu Brăila
Direcția Județeană pentru Agricultură Brăila
Casa Județeană de Pensii Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Sistemul de Gospodărire al Apelor Brăila
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și a
Materialului Săditor Brăila
Inspectoratul Școlar Județean Brăila
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila

Art.2 (1) Subprefectul județului Brăila asigură coordonarea grupului tehnic de lucru.
(2) În perioada în care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupului tehnic de lucru
membrii acestuia sunt degrevaţi de sarcinile de serviciu
(3) Condiţiile materiale necesare funcţionării grupului tehnic de lucru se asigură prin
grija prefectului. Salariile şi celelalte drepturi băneşti cuvenite personalului care îşi
desfăşoară activitatea în grupul tehnic de lucru se achită de către unităţile de la care aceştia
provin.
Art.3 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect,
George – Adrian PALADI
Contrasemnează
Subprefect,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina
Brăila, 25.09.2018,
Nr. 465

104

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12735/27.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
12138/27.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 12139/27.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila, întocmit de
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina
Brăila, 27.09.2018
Nr. 466
105

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 466 din 27.09.2018
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. BOUNEGRU ȘTEFAN DIN LOCALITATEA TĂTARU, COMUNA DUDEȘTI, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

2.

Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P.
Bounegru Ștefan, RO0431080510 din localitatea Tătaru,
comuna Dudești, județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor
sau izolați într-un spațiu bine delimitat

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

5.

Efectuarea anchetei epidemiologice

6.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire
adăposturi și exploatații suspecte

7.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din
aceasta

8.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană

9.

Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală

11.

Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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starea de sănătate a acestora
12.

Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

13.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor
DDD, în exploatația suspectă

14.

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice
materiale contaminate

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
porcină africană

16.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor cu risc, din focar

17.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale

18.

Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării
prezenței virusului pestei porcine africane

19.

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din
focar

20.
21.

22.

23.

Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea
competentă locală la intrarea în exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine
africane spre informarea cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane pe teritoriul comunei, primăria
locală emite dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație
- Primăria comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- I.P.J.
- I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei

- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12699/27.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
12145/27.09.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 12146/27.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de
către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă,
care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate

PREFECT,
George-Adrian PALADI
: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 27.09.2018
Nr. 468
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 468 din 27.09.2018
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. ALIMAN DANIEL LUCIAN DIN LOCALITATEA MUCHEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

2.

3.
4.

Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P. Aliman
Daniel Lucian, RO0440420098 din localitatea Muchea,
comuna Siliștea, județul Brăila

Toți porcii din exploatație să fie menținuți în adăposturile lor
sau izolați în alte locuri
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrările /ieșirile din
adăposturi și din exploatația suspectă

5.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din
aceasta

6.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană

7.

Efectuarea anchetei epidemiologice

8.

Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatația suspectă, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

9.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- I.P.J.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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10.

Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora

11.

Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite moarte
și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

12.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor
DDD, în exploatația suspectă

13.

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice
materiale contaminate

14.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
porcină africană

15.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor cu risc, din focar

16.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale

17.

Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării
prezenței virusului pestei porcine africane

18.

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din
focar

19.
20.

21.

Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea
competentă locală la intrarea în exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine
africane spre informarea cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane pe teritoriul comunei Siliștea,
primăria locală emite dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
răspândirii bolii

22.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

23.

Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație

Imediat și până la
confirmare/infirmare

- Primăria comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- U.A.T.
confirmare/infirmare
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
Imediat și până la
- Instituția prefectului confirmare/infirmare
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- I.P.J.
- I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei

- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru Ștefan din
localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17924/28.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 12275/28.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru
Ștefan din localitatea Tătaru, comuna Dudești, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 12277/28.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bounegru Ștefan din localitatea Tătaru,
comuna Dudești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 28.09.2018
Nr. 469
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 469 din 28.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. BOUNEGRU ȘTEFAN DIN LOCALITATEA TĂTARU, COMUNA DUDEȘTI, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. BOUNEGRU ȘTEFAN,
- C.L.C.B.
cuprinzând exploatațiile posibil infectate
- M.Ap.N. (doar
(suspecte) dintr-o arie determinată care
pentru
imediat
va fi apreciată de către autoritatea
manipularea
veterinară locală și în care se va aplica
animalelor)
măsura uciderii preventive pentru a limita
- proprietar
difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația animalelor și a
- Medic veterinar
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
Oficial
excepția aprobării autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau
cadrul CMVI
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
-Medic veterinar
imediat
luate în evidență a doua zi, de către
oficial
comisia de inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
pentru a confirma sau infirma prezența
virusului pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1
2

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
-A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană din
G.P. BOUNEGRU ȘTEFAN,
D.S.V.S.A.
imediat
RO0431080510, localitatea Tătaru,
comuna Dudești, județul Brăila
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
D.S.V.S.A.
imediat
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
-A.P.M.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

3

4

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
pentru a confirma sau infirma prezența
virusului pestei porcine africane

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11
12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în jurul
focarului
imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

- D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,

D.S.V.S.A.
Proprietar
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Nr.
crt.

Măsura
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
dr. Gicu Drăgan,
1
pesta porcină africană care cuprinde
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
localitățile: Dudești, Bărăganul, Roșiori,
D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Florica
2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

până la
eradicarea
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV45 Tătaru, FV37 Bărăganul,
FV42 Colțea, FV44 Florica, FV43 Dudești

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

permanent

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
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= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Aliman Daniel Lucian din
localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 17922/28.09.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 12278/28.09.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Aliman Daniel
Lucian din localitatea Muchea, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 12279/28.09.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Aliman Daniel Lucian din localitatea Muchea,
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 28.09.2018
Nr. 470
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 470 din 28.09.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. ALIMAN DANIEL LUCIAN DIN LOCALITATEA MUCHEA, COMUNA SILIȘTEA,
JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de
cadrul C.M.V.I.
vârstă și producție, cu precizarea
- Medic veterinar
numărului de porci deja bolnavi, morți sau
imediat
oficial
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile
- diferiți
învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar în
- D.S.V.S.A.
jurul G.P. ALIMAN DANIEL LUCIAN,
- C.L.C.B.
RO0440420098, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive pentru
- proprietar
a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
Se interzice circulația necontrolată a
- Medic veterinar
animalelor și a persoanelor în locurile
imediat
Oficial
contaminate
-UAT
- I.P.J.
Se vor izola animalele afectate sau moarte - M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

1

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
D.S.V.S.A.
imediat
focarului de pestă porcină africană
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

conform hartă Anexa 1 – G.P. ALIMAN
DANIEL LUCIAN
2

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

3

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

imediat

D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM

imediat

D.S.V.S.A.
CLCB

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
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Nr.
crt.

Măsura

1

Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
care cuprinde localitățile: Vădeni,
Baldovinești, Pietroiu, Siliștea, Muchea,
Cotu Lung, Vameșu din județul Brăila și
localitățile Movileni, Șendreni, Braniștea,
Vameșu din județul Galați

2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

Instituții
implicate în
aplicare

D.S.V.S.A.

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

Perioada de
realizare

imediat

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV48 Muchea, FV20 Siliștea,
FV49 Malu Roșu, FV13 Basca

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

7

8

9

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

permanent

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

subproduselor provenite de la aceștia

Perioada de
realizare
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Moroianu Raducu din
municipiul Brăila, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18103/03.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 12519/03.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Moroianu
Raducu din municipiul Brăila, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 12520/03.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Moroianu Raducu din municipiul Brăila, județul
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Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila,
prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 03.10.2018
Nr. 474
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 474 din 03.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. MOROIANU RADUCU DIN MUNICIPIUL BRĂILA, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. MOROIANU RADUCU,
- C.L.C.B.
RO0426910796, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive pentru
- proprietar
a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația animalelor și a
cadrul CMVI
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
- Medic veterinar
excepția aprobării autorității competente
Oficial
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

5

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

Instituții
implicate în
aplicare
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
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Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent
până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform hartă Anexa 1, municipiul Brăila,
localitatea Vărsătura
D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
Proprietar
supraveghere oficială
APM
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
C.L.C.B.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
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Nr.
crt.

11

Măsura
Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Brăila, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

Perioada de
realizare

imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
C.S.V.Z., primar,
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
reprezentanți ai:
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
Instituției Prefectului,
19
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
Direcției pentru
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
Agricultură Județeană,
- A.P.M.
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- S.G.A.
- Primării
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
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Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1 în
dr. Gicu Drăgan,
1
localitățile din județul Brăila: municipiul
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Brăila, Lacu Sărat, Cazasu, Albina,
D.S.V.S.A.
Chiscani
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

6

7

8

9

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV13 Basca, FV49 Malu Roșu,
FV48 Muchea, FV7 Filipoiu, FV 20
Siliștea, FV50 Ostroavele Brăilei, FV12
Tudor Vladimirescu, FV11 Brăila și FV10
Tichilești
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

permanent

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.

imediat și
până la

- medicii oficiali
veterinari zonali din

128

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Nr.
crt.

Măsura
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Graficelor de verificare a secțiilor de votare constituite la nivelul
unităților administrativ – teritoriale din județul Brăila în vederea desfășurării
referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018
Având în vedere dispozițiilor art. 31 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea și
desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 8, alin.7 din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018 privind
stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna
organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018;
În temeiul prevederile O.U.G. nr. 86/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele
măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea
Constituției;
În baza dispozițiilor Ordinului Prefectului județului Brăila nr. 465/25.09.2018 privind
constituirea Grupului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Tehnică a județului Brăila, cu
atribuții în urmărirea şi soluţionarea operativă a problemelor curente din judeţul Brăila, în
organizarea și desfășurarea referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr.
44/2016 privind setul de condiţii minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care
funcționează secţiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora;
Ţinând cont de referatul nr. 12580/03.10.2018;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Graficele de verificare a secțiilor de votare constituite la nivelul unităților
administrativ – teritoriale din județul Brăila în vederea desfășurării referendumului național
pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:
a) Anexa 1 - Graficul de verificare a secțiilor de votare din municipiul Brăila;
b) Anexa 2 - Graficul de verificare a secțiilor de votare din orașele și comunele
județului Brăila;
(2) Verificarea se va realiza în data de 05 octombrie 2018, începând de la ora
08.00 până la ora 12,00 și se vor urmări elementele cuprinse în Fișa de verificare a secției de
votare, Anexa 3 la prezentul ordin.
Art.2 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.3 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică”, va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect,
George – Adrian PALADI
Contrasemnează
Subprefect,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Galan Dana Florentina
Brăila, 477
Nr. 03.10.2018
Anexa 1 la OP nr. 477/03.10.2018
GRAFIC VERIFICARE SECȚII VOTARE DIN MUNICIPIUL BRĂILA

1.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Reprezentantul Instituției
Prefectului care efectuează
verificarea
Zurbagiu Stănel

2.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bergher Marilena Mihaela

05.10.2018

3.

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

Plopeanu Marieta

05.10.2018

4.

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

Bratu Carmen

05.10.2018

5.

39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Iorgoveanu Maria

05.10.2018

6.

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55

Nicola Maria

05.10.2018

7.

56, 57, 58, 59, 60

Moldoveanu Corina Oana

05.10.2018

8.

61, 62, 63, 64, 65

Cloșcă Marian

05.10.2018

9.

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73

Ionică Eugenia

05.10.2018

10.

74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83

Rogoz Chiva

05.10.2018

11.

84, 85, 86

Ciupală Gabriela

05.10.2018

12.

87, 88, 89, 90, 91, 92

Soare Carmen

05.10.2018

Nr.
Crt.

Secția de votare care va fi verificată
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13.

93, 94, 95, 96, 97

Molnar Gabriela

05.10.2018

14.

98, 99, 100, 101, 102, 103

Nicolae Cornelia

05.10.2018

15.

104, 105, 106, 107, 108, 109

Jalbă Octavian - Constantin

05.10.2018

16.

110, 111, 112, 113, 114

Popescu Nicoleta

05.10.2018

17.

115, 116, 117, 118, 119

Mocanu Laurențiu Valentin

05.10.2018

18.

120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

Cândea Cătălin

05.10.2018

19.

128, 129, 130, 131, 132

Grosu Săndel

05.10.2018

20.

133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140

Hlaghii Dumitru

05.10.2018

Anexa 2 la OP nr. 477/03.10.2018
GRAFIC VERIFICARE SECȚII VOTARE DIN ORAȘELE ȘI COMUNELE JUDEȚULUI
BRĂILA
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Instituția care efectuează verificarea
Inspectoratul Școlar Județean Brăila

Directia de Sănătate Publică Brăila
Administrația Județeană a Finanțelor Publice
Brăila
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție
Socială
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Brăila
Sistemul de Gospodărire al Apelor Brăila
Filiala Județeană a Agenției Naționale de
Îmbunătățiri Funciare
Direcția Județeană pentru Agricultură Brăila
Direcția Silvică Județeană Brăila
Direcția Regională de Statistică Brăila
Comisariatul Județean al Gărzii Naționale de
Mediu
Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila
Casa Județeană de Pensii Brăila
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UAT

Nr sectii
de votare

Salcia Tudor
Scorțaru Nou
Romanu
Măxineni
Siliștea
Vădeni
Racovița
Rîmnicelu
Gemenele

5
2
2
4
3
4
1
3
1

Gradiștea
Șuțești
Galbenu
Jirlău
Vișani
Mărașu
Frecăței
Surdila Găiseanca
Surdila Greci
Traian
Mircea Vodă
Ianca
Făurei
Ulmu
Cireșu
Stăncuța
Berteștii de Jos
Tufești
Roșiori
Bordei Verde
Zăvoaia
Victoria
Bărăganul
Însurăței
Chiscani
Tichilești

3
4
5
2
2
5
3
2
3
4
3
10
3
3
4
3
4
4
2
3
3
3
2
6
3
3

Nr total
sectii de
votare
verificate
9
11

5
7
9
8
12
10
10
11
8
11
8
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de
Muncă Brăila
Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Brăila
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Semințelor și Materialului Săditor

Gropeni
Unirea
Viziru
Dudești
Ciocile
Tudor Vladimirescu
Movila Miresii
Cazasu

2
2
4
3
3
3
4
2

6
6
9

Anexa 3 la OP nr. 477/03.10.2018
U.A.T. _________________________
FIŞA DE VERIFICARE A SECŢIEI DE VOTARE NR. ___
sediul SV: __________________________________
1. Existenţa plăcuţelor indicatoare exterioare către SV: Da/Nu
2. Existenţa plăcii care marchează numărul SV: Da/Nu
3. Existenţa indicatoarelor interioare (în cazul când într-un local sunt organizate mai multe
SV): Da/Nu
4. Existenţa rampei speciale pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi locomotorii: Da/Nu
5. Existenţa surselor suplimentare de iluminat în incinta secţiei de votare (generatoare de
curent; lanterne; felinare): Da/Nu
6. Existenţa celor 2 urne (1 fixă şi 1 mobilă): Da/Nu
(se enumera lipsurile: ................................................................................................................. )
7. Existenţa: - fişetului metalic prevăzut cu încuietoare cu cheie: Da/Nu
sau a dulapului de lemn cu încuietori mecanice cu chei: Da/Nu
8. Existenţa mijloacelor inițiale de stingere a incendiilor (stingătoare) și a planului de
evacuare în caz de urgență: Da/Nu
9. Existenţa pieselor de mobilier necesare desfăşurării activităţii biroului electoral al SV
(mese ș i minimum 7 scaune/orașe și comune, respectiv 11 scaune/municipiul Brăila): Da/Nu
(se enumeră lipsurile: …………………………………………………….)
10. Stadiul de amenajare a cabinelor de vot (schelet, perdele, poliţe) și numărul lor:
.....................................................................................................................................................
11. Dacă este asigurată iluminarea corespunzătoare a cabinelor de vot: Da/Nu
12. Dacă este asigurată iluminarea corespunzătoare a incintei secţiei de votare, a căilor
interioare de acces către aceasta şi a intrării î n localul SV: Da/Nu
13. Dacă este asigurată închiderea corespunzătoare a ferestrelor și a uşii de la intrarea în
incinta SV: Da/Nu
14. Existența drapelului României: Da/Nu
15. Existența a cel puțin unui grup sanitar igienizat, aerisit și accesibil: Da/Nu
16. Existența spațiilor utile suficiente pentru asigurarea controlului accesului
alegătorilor în localurile de vot, în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot:
Da/Nu
17. Alte observaţii (termene stabilite pentru remedierea deficienţelor):
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Reprezentant Primărie
Reprezentant Instituţia Prefectului
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale
necesare desfășurării referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7
octombrie 2018
Ținând cont de prevederile art. 31 alin. (4) și art. 62 din Legea nr. 3/2000 privind
organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 63, alin. (6), art. 81, alin. (3) și alin. (4) din Legea nr.
208/2015, privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile pct. 16 din anexa la Hotărârea Guvernului nr.
743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului naţional pentru
revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2018
privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului şi a cheltuielilor necesare
pentru buna organizare şi desfăşurare a referendumului naţional pentru revizuirea
Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018;
În baza referatului de aprobare nr. 12581/03.10.2018;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă graficul de distribuire a buletinelor de vot şi a celorlalte materiale necesare
desfăşurării referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 și 7 octombrie 2018,
conform Anexei, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 (1) În data de 5 octombrie 2018, Instituția Prefectului - Județul Brăila va transporta
buletinele de vot și celelalte materiale necesare desfășurării procesului electoral
la sediul fiecărei primării - pentru orașe și comune, unde va avea loc predarea, prin
intermediul primarilor, către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare, pe bază de
proces-verbal;
(2) Pentru municipiul Brăila, în data de 5 octombrie 2018, Instituția Prefectului Județul Brăila va transporta buletinele de vot și celelalte materiale necesare desfășurării
procesului electoral, de la Sala Mare a Palatului Administrativ - unde va avea loc predarea,
prin intermediul primarului municipiului Brăila, către președinții birourilor electorale ale
secțiilor de votare, pe bază de proces-verbal, la sediul fiecărei secții de votare.
Art.3 (1) Transportul buletinelor de vot și al celorlalte materiale se asigură de către Instituția
Prefectului - Județul Brăila, sub paza lucrătorilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi
Județean Brăila, conform graficului din Anexă.
133

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
(2) Paza buletinelor de vot și a celorlalte materiale la sediile secțiilor de votare se va
asigura în ziua de 5 octombrie 2018, începând cu ora 14.00, conform repartizării în pază
realizată cu personal din structurile Ministerului Afacerilor Interne de la nivelul județului Brăila.
Art.4 (1) Distribuirea buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării
procesului electoral, de la sediul primăriilor - pentru orașe și comune - la sediul secțiilor de
votare se realizează cu sprijinul logistic al primarilor unităților administrativ - teritoriale.
(2) Distribuirea buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării
procesului electoral, de la Sala Mare a Palatului Administrativ - pentru municipiul Brăila, la
sediul fiecărei secții de votare, se realizează începând cu ora 15.00, cu sprijinul logistic al
primarului municipiului Brăila.
(3) Operațiunea de distribuire se încheie în data de 5 octombrie 2018, până la ora
18.00.
Art.5 Serviciul „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de utilități
publice, situații de urgență, ordine publică” va comunica prezentul ordin celor interesați și îl
va aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției, http://br.prefectura.mai.gov.ro.
Prefect,
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate: Șef serviciu Galan Dana Florentina
Brăila, 03.10.2018
Nr. 478

Anexă la Ordinul Prefectului nr. 478/03.10.2018
I.

Orașele și comunele din județul Brăil

a) Ruta nr. 1 (9 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Unirea - Viziru - Bordei Verde - Zăvoaia - Cireșu - Ulmu - Ciocile - Roșiori - Dudești
Ora plecării: 12,30
Municipiul Brăila - Unirea
27 km
1.
Unirea - Viziru
2.
18 km
Viziru - Bordei Verde
3.
14 km
Bordei Verde - Zăvoaia
4.
15 km
Zăvoaia - Cireșu
5.
13 km
Cireșu - Ulmu
6.
4 km
Ulmu - Ciocile
7.
22 km
Ciocile - Roșiori
8.
22 km
Roșiori - Dudești
9.
10 km
10.
Dudești - Municipiul Brăila
75 km
TOTAL
220 km
b) Ruta nr. 2 (2 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Mărașu - Frecăței
Ora plecării: 12,40
Municipiul Brăila - Mărașu
1.
65 km
Mărașu - Frecăței
2.
24 km
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3.

Frecăței - Municipiul Brăila
TOTAL

65 km
154 km

c) Ruta nr. 3 (9 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Traian - Ianca - Mircea Vodă - Surdila Găiseanca - Surdila Greci - Făurei - Jirlău Galbenu - Vișani
Ora plecării: 12,50
Municipiul Brăila - Traian
1.
25 km
2.
Traian - Ianca
26 km
Ianca - Mircea Vodă
3.
8 km
Mircea Vodă - Surdila Găiseanca
4.
6 km
Surdila Găiseanca - Surdila Greci
5.
7 km
Surdila Greci - Făurei
6.
3 km
Făurei - Jirlău
7.
12 km
Jirlău - Galbenu
8.
8 km
Galbenu - Vișani
12 km
9.
10.
Vișani - Municipiul Brăila
84 km
TOTAL
191 km
d) Ruta nr. 4 (9 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Chiscani - Tichilești - Gropeni - Tufești - Stăncuța - Berteștii de Jos – Victoria Bărăganul - Însurăței
Ora plecării: 13,00
Municipiul Brăila - Chiscani
1.
10 km
Chiscani - Tichilești
2.
6 km
Tichilești - Gropeni
3.
7 km
Gropeni - Tufești
4.
11 km
Tufești - Stăncuța
5.
15 km
Stăncuța - Berteștii de Jos
6.
10 km
Berteștii de Jos - Victoria
7.
18 km
Victoria - Bărăganul
8.
9 km
Bărăganul - Însurăței
9.
14 km
10.
Însurăței - Municipiul Brăila
51 km
TOTAL
151 km
e) Ruta nr. 5 (7 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Vădeni - Siliștea - Măxineni - Salcia Tudor - Scorțaru Nou - Gemenele - Romanu
Ora plecării: 13,10
Municipiul Brăila - Vădeni
1.
20 km
Vădeni - Siliștea
2.
16 km
Siliștea - Măxineni
3.
23 km
Măxineni - Salcia Tudor
4.
18 km
Salcia Tudor - Scorțaru Nou
5.
15 km
Scorțaru Nou - Gemenele
5.
6 km
Gemenele - Romanu
7.
8 km
8.
Romanu - Municipiul Brăila
19 km
TOTAL
125 km
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f) Ruta nr. 6 (7 U.A.T. - uri): Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila Cazasu - Tudor Vladimirescu - Movila Miresii - Șuțești - Gradiștea - Racovița Rîmnicelu
Ora plecării: 13,20
Municipiul Brăila - Cazasu
6 km
1.
Cazasu - Tudor Vladimirescu
8 km
2.
Tudor Vladimirescu - Movila Miresii
3.
15 km
Movila Miresii - Șuțești
4.
15 km
5.
Șuțești - Gradiștea
6 km
Gradiștea - Racovița
5.
8 km
Racovița - Rîmnicelu
7.
27 km
8.
Rîmnicelu - Municipiul Brăila
35 km
TOTAL
120 km
II. Municipiul Brăila
Punct de distribuire Instituția Prefectului - Județul Brăila – Secțiile de votare din
Municipiul Brăila
Ora plecării: 15,00
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12837/05.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13024/05.10.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă
porcină africană în
G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13025/05.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila, întocmit de către
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 05.10.2018
Nr. 479

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 479 din 05.10.2018
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. ENACHE ALINA DIN LOCALITATEA MOROTEȘTI, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

2.

Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P.
ENACHE ALINA, RO0443820400 din localitatea Morotești,
comuna Unirea, județul Brăila

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor
sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

5.
6.
7.

Efectuarea anchetei epidemiologice
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire
adăposturi și exploatații suspecte
Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.
-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
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aceasta

8.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană

9.

Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatațiile suspecte, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală

11.

Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora

12.

Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

13.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor
DDD, în exploatația suspectă

14.

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice
materiale contaminate

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
porcină africană

16.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor cu risc, din focar

17.

18.

19.

20.

21.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării
prezenței virusului pestei porcine africane

- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație
- Primăria comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- D.S.V.S.A.

Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din
focar

- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- I.P.J.
- I.J.J.

Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea
competentă locală la intrarea în exploatație

- D.S.V.S.A.

Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomat
ologiei pestei porcine africane spre informarea cetățenilor
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- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei

confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
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22.

23.

În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane pe teritoriul comunei, primăria
locală emite dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei

- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Roșiori, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 12826/05.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13026/05.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Roșiori, în
vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Roșiori, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13027/05.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
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ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Roșiori, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Roșiori, județul Brăila, începând cu data de
05.10.2018, ora 17.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială Roșiori.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Roșiori, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 05.10.2018
Nr. 480
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache Alina din
localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
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Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18249/05.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13051/05.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache Alina
din localitatea Morotești, comuna Unirea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13052/05.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache Alina din localitatea Morotești, comuna
Unirea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 05.10.2018
Nr. 482
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 482 din 05.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. ENACHE ALINA DIN LOCALITATEA MOROTEȘTI, COMUNA UNIREA, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
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Nr.
crt.

2

Măsura
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Enache Alina,
RO0443820400, cuprinzând exploatațiile
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
determinată care va fi apreciată de către
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive
pentru a limita difuzarea bolii din focar

3

Evaluarea animalelor ucise în cadrul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

4

Se interzice circulația animalelor și a
persoanelor în locurile contaminate cu
excepția aprobării autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
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Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

3

4

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană din
D.S.V.S.A.
imediat
G.P.Enache Alina din localitatea
Morotești, comuna Unirea, județul Brăila
D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
Proprietar
supraveghere oficială
APM
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
CLCB
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia

- D.S.V.S.A.
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Imediat și

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
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Nr.
crt.

Măsura
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a

-UAT
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Perioada de
realizare
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

imediat și
permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

permanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
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Nr.
crt.

Măsura
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
dr. Gicu Drăgan,
pesta porcină africană care cuprinde
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
localitățile: Traian, Silistraru, Urleasca,
D.S.V.S.A.
Unirea, Valea Cânepii
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV39 Lanurile, FV11 Brăila,
FV31 Urleasca

5

6

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
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imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
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În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12873/09.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13525/09.10.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de
pestă porcină africană în
G.P. Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni,
județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13526/09.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila, întocmit de către
Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care
face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 09.10.2018
Nr. 483
INSTITUȚIA PREFECTULUI
Prefectului nr. 483 din 09.10.2018
JUDETUL BRAILA

Anexă la Ordinul

PLAN DE MĂSURI
LA SUSPICIUNEA FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ
ÎN G.P. BAJENARU IONEL DIN LOCALITATEA PIETROIU, COMUNA VĂDENI, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

Măsura

1.

Efectuarea recensământului tuturor categoriilor de porci din
exploatație și pentru fiecare categorie, să se precizeze
numărul de porci deja bolnavi, morți sau susceptibili de a fi
infectați

2.

Uciderea preventivă a suinelor din exploatația G.P.
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Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- Direcţia pentru
Agricultură
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
-D.S.V.S.A.

Perioada de realizare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
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BAJENARU IONEL, RO0444260161
Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila

din

localitatea

3.

Toți porcii din exploatații să fie menținuți în adăposturile lor
sau izolați în alte locuri

4.

Colectarea, înregistrarea, procesarea statistică a datelor și
utilizarea lor în acțiunile de combatere și eradicare a pestei
porcine africane

5.

Efectuarea anchetei epidemiologice

6.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la intrare /ieșire
adăposturi și exploatații suspecte

7.

Interzicerea intrării porcilor în exploatație sau ieșirea lor din
aceasta

8.

Interzicerea ieșirii din exploatație a cărnii, a produselor din
carne de porc, a furajelor, ustensilelor și a altor obiecte și
deșeuri susceptibile de a transmite pesta porcină africană

9.

Interzicerea ieșirii animalelor din specia suine din
exploatațiile suspecte, iar pentru celelalte specii doar cu
acordul D.S.V.S.A. Brăila

10.

Intrarea sau ieșirea vehiculelor înspre sau dinspre
exploatație; orice persoană care intră sau iese din
exploatația de porci trebuie să respecte măsurile de igienă
stabilite de autoritatea locală

11.

Efectuarea de inspecții clinice periodice a suinelor
domestice și înregistrarea tuturor modificărilor constatate în
starea de sănătate a acestora

12.

Prelevarea de probe de la animale bolnave și găsite
moarte și trimiterea lor pentru diagnostic de laborator

13.

Efectuarea curățeniei mecanice și aplicarea măsurilor
DDD, în exploatația suspectă

14.

Identificarea de terenuri și suprafețe în scopul distrugerii
cadavrelor de porcine și a denaturării dejecțiilor și/sau orice
materiale contaminate

15.

Distrugerea cadavrelor animalelor suspecte de pestă
porcină africană

16.

Ecarisarea teritoriului și eliminarea cadavrelor și a tuturor
materialelor cu risc, din focar
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-U.A.T.
-I.P.J.
-C.L.C.B.
-M.Ap.N. (doar
pentru
manipularea
animalelor)
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- Instituția
prefectului
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- C.L.
-I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ
- D.S.V.S.A.
- proprietar
exploatație
- Primăria comunei
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.

confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
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17.

18
19.

20.
21.
22.

23.

24.

Evaluarea animalelor ucise în cazul măsurilor ce se întreprind
pentru lichidarea rapidă a focarelor de boală cât și a
pagubelor colaterale
În cazul în care situația epidemiologică o impune, autoritatea
competentă locală poate aplica măsuri de ucidere imediată
sub control oficial
Se va preleva un număr suficient de probe de la porci în
momentul uciderii lor, în vederea confirmării sau infirmării
prezenței virusului pestei porcine africane
Se instituie o zonă de control temporar în jurul exploatației
unde se vor aplica măsuri de prevenire a difuzării bolii din
focar
Un poster de avertizare va fi plasat de autoritatea
competentă locală la intrarea în exploatație
Autoritatea competentă locală va afișa în localitatea în care
apare suspiciunea, informări pentru crescătorii de porcine
asupra caracteristicilor și simptomatologiei pestei porcine
africane spre informarea cetățenilor
În vederea informării cetățenilor cu privire la suspiciunea
pestei porcine africane pe teritoriul comunei, primăria
locală emite dispoziții de înștiințare și informare a
cetățenilor privind măsurile ce trebuie luate pentru limitarea
răspândirii bolii
Măsurile nu se ridică decât în momentul în care prezența
pestei porcine africane a fost infirmată oficial

- D.S.V.S.A.
- Instituția prefectului
- Direcţia pentru
Agricultură
- O.J.Z.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- I.P.J.
- I.J.J.
- D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei

- D.S.V.S.A.
- Primăria comunei
- M.V. LIBERĂ
PRACTICĂ

Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

Imediat și până la
confirmare/infirmare
Imediat și până la
confirmare/infirmare

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenția pentru Protecția Mediului; C.S.V.C. = Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; D.S.P.
= Direcția de Sănătate Publică; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
S.G.A. = Sistemul de Gospodărire a Apelor; L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța
Alimentelor Județean; M.V. LIBERĂ PRACTICĂ = medic veterinar concesionar de liberă practică; I.J.J. =
Inspectoratul de Jandarmi Județean; I.P.J. = Inspectoratul de Poliție Județean; I.S.U. = Inspectoratul pentru
Situații de Urgență; O.J.Z. = Oficiul Județean pentru Zootehnie; C.L. = Consiliul Local; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea Vodă,
judeţul Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 12622/09.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13527/09.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea
Vodă, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Mircea
Vodă, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13528/09.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mircea Vodă, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Mircea Vodă, județul Brăila,
începând cu data de 10.10.2018, ora 09.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativteritorială Mircea Vodă.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Mircea Vodă, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 09.10.2018
Nr. 484
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 12633/09.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13529/09.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni,
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P. Bajenaru Ionel,
localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13530/09.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Vădeni, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Vădeni, județul Brăila, începând cu data de
09.10.2018, ora 16.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială Vădeni.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din G.P.
Bajenaru Ionel, localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 09.10.2018
Nr. 485
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Perianu Ionel din
localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18398/10.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13603/10.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Perianu Ionel
din localitatea Dedulești, comuna Mircea Vodă, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13604/10.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Perianu Ionel din localitatea Dedulești, comuna
Mircea Vodă, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
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Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 10.10.2018
Nr. 486
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 486 din 10.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. PERIANU IONEL DIN LOCALITATEA DEDULEȘTI, COMUNA MIRCEA VODĂ, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. Perianu Ionel,
- C.L.C.B.
RO0436430324, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
- O.J.Z.
și a pagubelor colaterale
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația animalelor și a
cadrul CMVI
persoanelor în locurile contaminate cu
- Medic veterinar
imediat
excepția aprobării autorității competente
Oficial
-UAT
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar
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Nr.
crt.

5

Măsura

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

Instituții
implicate în
aplicare
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
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Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform hartă Anexa 1 – localitatea
Dedulești
D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
Proprietar
supraveghere oficială
APM
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
CLCB
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
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Nr.
crt.

11

Măsura
Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare
imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari

C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
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Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile: Mărăloiu,
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Ibrianu, Șuțești, Ianca, Mircea Vodă,
D.S.V.S.A.
Filipești, Surdila Găiseanca, Horia, Vișani,
Câineni Băi, Plășoiu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV24 Ibrianu, FV27 Mircea
Vodă, FV23 Filipești, FV38 Șuțești

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

7

8

9

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale
Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

permanent

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.

imediat și
până la
ridicarea

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
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Nr.
crt.

Măsura
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bajenaru Ionel din
localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18397/10.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13615/10.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bajenaru
Ionel din localitatea Pietroiu, comuna Vădeni, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13616/10.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Bajenaru Ionel din localitatea Pietroiu, comuna
Vădeni, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 10.10.2018
Nr. 487
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 487 din 10.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. BAJENARU IONEL DIN LOCALITATEA PIETROIU, COMUNA VĂDENI, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. BAJENARU IONEL,
- C.L.C.B.
RO0444260161, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea
Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
Măsura

159

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

4

Se interzice circulația animalelor și a
persoanelor în locurile contaminate cu
excepția aprobării autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

Instituții
implicate în
aplicare
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
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Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
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Nr.
crt.

14

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
până la
cadavrelor și a tuturor materialelor în
- A.P.M.
eradicarea
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
- D.S.P.
focarului
1069/2009 și a Reg. 142/2011
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform hartă Anexa 1 – localitățile
Pietroiu și Siliștea
D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
Proprietar
supraveghere oficială
APM
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
CLCB
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ

9
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Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
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Nr.
crt.

Măsura

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

- Instituția
Prefectului
Evaluarea animalelor ucise în cazul
D.S.V.S.A.
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea
- Direcția pentru
rapidă a focarelor de boală cât și a
Agricultură
pagubelor colaterale
Județeană
- O.J.Z.
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până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

Perioada de
realizare

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
1
care cuprinde localitățile: Baldovinești,
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Cazasu, Mărtăcești, Romanu, Muchea,
D.S.V.S.A.
Cotu Lung, Vădeni și municipiul Brăila
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului

3

4

5

6

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV13 Basca, FV49 Malu Roșu,
FV48 Muchea, FV20 Siliștea, FV12 Tudor
Vladimirescu
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor
Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări
- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine
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imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vasii Marian din localitatea
Căldărușa, comuna Traian, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18396/10.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13634/10.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vasii Marian
din localitatea Căldărușa, comuna Traian, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13635/10.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
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Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Vasii Marian din localitatea Căldărușa, comuna
Traian, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 10.10.2018
Nr. 488
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 488 din 10.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. VASII MARIAN DIN LOCALITATEA CĂLDĂRUȘA, COMUNA TRAIAN, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de
cadrul C.M.V.I.
vârstă și producție, cu precizarea
- Medic veterinar
numărului de porci deja bolnavi, morți sau
imediat
oficial
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile
- diferiți
învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
- D.S.V.S.A.
în jurul G.P. VASII MARIAN,
- C.L.C.B.
RO0442200004, cuprinzând exploatațiile
- M.Ap.N. (doar
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
pentru
imediat
determinată care va fi apreciată de către
manipularea
autoritatea veterinară locală și în care se
animalelor)
va aplica măsura uciderii preventive
- proprietar
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
Prefectului
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
D.S.V.S.A.
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
- Direcția pentru
focarului
și a pagubelor colaterale
Agricultură
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- M.Ap.N. (doar pentru
manipularea
animalelor)
- proprietar
C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
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Nr.
crt.

Măsura

4

Se interzice circulația necontrolată a
animalelor și a persoanelor în locurile
contaminate

5

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

11

12

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

Instituții
implicate în
aplicare
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

166

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
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Nr.
crt.
13

14

1

2

3

4

Măsura
Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare
imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform hartă Anexa 1 – localitatea
Căldărușa
D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
Proprietar
supraveghere oficială
APM
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
CLCB
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
-S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

UAT-uri
DSVSA

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul DSVSA
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

8
9

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora
Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
D.S.V.S.A.
Primărie
Proprietar
APM
D.S.V.S.A.
CLCB

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
-administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- Direcția Silvică
- AJVPS
- AVP
- LSVSAJ
D.S.V.S.A.
Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

permanent

Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

până la
eradicarea
focarului

-UAT
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
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imediat și
pemanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar

Perioada de
realizare

-

până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
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Nr.
crt.

Măsura
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală.
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
1
care cuprinde localitățile:Țepeș Vodă,
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Urleasca, Constantin Gabrielescu, Bordei
D.S.V.S.A.
Verde, Perișoru, Oprișenești, Plopu, Ianca
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV30 Oprișenești, FV31
Urleasca, FV21 Plopu, FV29 Perișoru

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor AJVPS privind obligativitatea de a
colecta și transporta la LSVSAJ, pentru
investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări
- Instituția
Prefectului

169

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului
permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- Cancelaria
Prefectului
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Nr.
crt.

Măsura
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Tudor Vladimirescu
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Tudor Vladimirescu nr. 5720/2018,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 13450/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 13450/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Tudor Vladimirescu şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.

Constantin Vasile
Ardeleanu Ionuț-Alin
Gheorghe Alina
Gabriela
Muşat Georgeta
Danciu Cătălin-Ionuț

Primar
Viceprimar
Secretar comună

Preşedinte
Membru
Secretar

Referent Registrul agricol
Membru
Inspector Urbanism, cadastru și fond
Membru
funciar
6.
Zaharia Vergil
Reprezentant al proprietarilor care au
Membru
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
7.
Matei Lenuța
Reprezentant al proprietarilor care au
Membru
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
8.
Butia Ionuţ
Reprezentantul ocolului silvic
Membru
Art.2 Ordinul Prefectului nr. 240/2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila,10.10.2018
Nr. 489

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan
ntrasemneză

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Șuțești
Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
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atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Șuțești nr. 7104/2018, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 13594/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 13594/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Șuțești şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Codreanu Cristian
Ochiroși Radu
Chirilă Rodica Mioara
Dan Gigel
Barac Genica
Calu Viorel Cătălin

7.

Ecaterina Marian

8.

Lascu Angheluță

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Referent urbanism
Specialist agricol
Reprezentant al proprietarilor care au
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentant al proprietarilor care au
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 377/2017 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, s ituaţii de urgenţă, ordine p ublică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galansemneză
SUBPREFECT
Marius Aurelian ŢIRIPA
Brăila, 12.10.2018
Nr. 490
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind reorganizarea Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate
Privată asupra Terenurilor Zăvoaia
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Ţinând cont de dispoziţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar
republicată, modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile
proprietăţii şi justiţiei precum şi unele măsuri adiacente şi de prevederile art. 2 alin. (1) din
Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru
stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de
atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Zăvoaia nr. 4788/2018, înregistrată la
Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 13599/2018;
Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 13599/2018;
În temeiul prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 340/2004 republicată, privind
prefectul şi instituţia prefectului;
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se reorganizează Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată
asupra Terenurilor Zăvoaia şi va avea următoarea componenţă:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drugău Stănică
Manca Ionel
Nisipeanu Ecaterina
Piron Corneliu Mihail
Peterfi Iosif Marian
Trifan Ionel
Ungureanu Nicolae

8.

Spătaru Gigel

9.

Maraloiu Ștefan

Primar
Viceprimar
Secretar comună
Specialist cadastru
Inginer agronom
Inginer agronom
Reprezentant al proprietarilor care

au solicitat teren potrivit legilor
fondului funciar
Reprezentant al proprietarilor care au
solicitat teren potrivit legilor fondului
funciar
Reprezentantul ocolului silvic

Preşedinte
Membru
Secretar
Membru
Membru
Membru
Membru

Membru
Membru

Art.2 Ordinul Prefectului nr. 357/2016 îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 Prin grija persoanei desemnate din cadrul Serviciului monitorizare servicii publice
deconcentrate, servicii comunitare de utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică din
cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila, prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate: Şef serviciu, Dana Florentina Galansemneză
SUBPREFECT
Marius Aurelian ŢIRIPA
Brăila, 12.10.2018
Nr. 491
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Niscov Ilie din
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12792/12.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13741/12.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Niscov Ilie din
localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13742/12.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Niscov Ilie din localitatea Zăvoaia, comuna
Zăvoaia, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 12.10.2018
Nr. 492
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 492 din 12.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. NISCOV ILIE DIN LOCALITATEA ZĂVOAIA, COMUNA ZĂVOAIA, JUDEȚUL BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Stabilirea zonei de protecție în jurul
- D.S.V.S.A.
focarului de pestă porcină africană din
- C.L.C.B.
imediat
G.P. Niscov Ilie, RO 044510584,
- proprietar
localitatea Zăvoaia, județul Brăila
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
Oficial
contaminate cu excepția aprobării
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau
cadrul CMVI
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
-Medic veterinar
imediat
luate în evidență a doua zi, de către
oficial
comisia de inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
produsele obținute prin tăierea de
cadrul C.M.V.I.
necesitate se vor păstra (fără a le
- D.S.V.S.A.
imediat
înstrăina ori valorifica) în vederea
- Medic veterinar
neutralizării
oficial
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite și orice
alte obiecte care pot fi purtătoare de virus
se vor izola în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
pentru a confirma sau infirma prezența
virusului pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

3

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Uciderea preventivă a suinelor din zona
de protecție conform HG 484/05.07.2018,
D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Zăvoaia
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul
- D.S.V.S.A.
imediat
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
- C.L.C.B.
pentru a confirma sau infirma prezența
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- Primărie
- A.P.M.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

virusului pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în jurul
focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare
imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile:Ionești, Târlele
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Filiu, Lișcoteanca, Însurăței, Dudești,
D.S.V.S.A.
Dudescu, Vultureni, Scărlătești, Cireșu,
Batogu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a

- D.S.V.S.A., prin
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Nr.
crt.

Măsura
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV40 Lișcoteanca, FV32
Zăvoaia, FV29 Perișoru, FV28 Batogu,
FV43 Dudești
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

Instituții
implicate în
aplicare
cele
45 de C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

8

9

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru
controlul circulației suinelor, a produselor
și a subproduselor provenite de la aceștia

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Maracine Zaharia
din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18519/12.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13743/12.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Maracine
Zaharia din localitatea Zăvoaia, comuna Zăvoaia, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13744/12.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Maracine Zaharia din localitatea Zăvoaia,
comuna Zăvoaia, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 12.10.2018
Nr. 493
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 493 din 12.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. MĂRĂCINE ZAHARIA DIN LOCALITATEA ZĂVOAIA, COMUNA ZĂVOAIA, JUDEȚUL
BRĂILA
Nr.
crt.

1

2

3

4

5

6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Stabilirea zonei de protecție în jurul
- D.S.V.S.A.
focarului de pestă porcină africană din
- C.L.C.B.
imediat
G.P. Maracine Zaharia, RO 044510478,
- proprietar
localitatea Zăvoaia, județul Brăila
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
contaminate cu excepția aprobării
Oficial
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau
cadrul CMVI
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
-Medic veterinar
imediat
luate în evidență a doua zi, de către
oficial
comisia de inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
produsele obținute prin tăierea de
cadrul C.M.V.I.
imediat
necesitate se vor păstra (fără a le
- D.S.V.S.A.
înstrăina ori valorifica) în vederea
- Medic veterinar
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
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Nr.
crt.

Măsura
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul,
mijloacele de transport folosite și orice
alte obiecte care pot fi purtătoare de virus
se vor izola în vederea denaturării sau a
dezinfectării, după caz

9

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale

10

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
pentru a confirma sau infirma prezența
virusului pestei porcine africane

11

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

3

Instituții
implicate în
aplicare
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

Perioada de
realizare

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Uciderea preventivă a suinelor din zona
de protecție conform HG 484/05.07.2018,
D.S.V.S.A.
imediat
localitatea Zăvoaia
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
- D.S.V.S.A.
de la porci, în conformitate cu manualul
imediat
- C.L.C.B.
de diagnostic, în momentul uciderii lor,
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

pentru a confirma sau infirma prezența
virusului pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în jurul
focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile: Ionești, Târlele
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Filiu, Lișcoteanca, Însurăței, Dudești,
D.S.V.S.A.
Dudescu, Vultureni, Scărlătești, Cireșu,
Batogu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
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Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV40 Lișcoteanca, FV32
Zăvoaia, FV29 Perișoru, FV28 Batogu,
FV43 Dudești
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

8

9

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru
controlul circulației suinelor, a produselor
și a subproduselor provenite de la aceștia

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coman Nicolae
din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18525/12.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13765/12.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coman
Nicolae din localitatea Mărtăcești, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13766/12.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Coman Nicolae din localitatea Mărtăcești,
comuna Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 12.10.2018
Nr. 495
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 495 din 12.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. COMAN NICOLAE DIN LOCALITATEA MĂRTĂCEȘTI, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Coman Nicolae, RO
0440330039, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
contaminate cu excepția aprobării
Oficial
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2
3

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 localitatea Mărtăcești
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
- D.S.V.S.A.
imediat
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
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Nr.
crt.

Măsura
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

4

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

Instituții
implicate în
aplicare
- C.L.C.B.

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Siliștea până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile: Muchea, Siliștea,
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Pietroiu, Cazasu, Scorțaru Vechi,
D.S.V.S.A.
Romanu, Brăila, Lacu Sărat, Vărsătura,
Tudor Vladimirescu
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine D.S.V.S.A., prin
până la
- medicii oficiali
2
și efectuarea unui recensământ al cele 45 de
eradicarea
veterinari din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
acestora

Instituții
implicate în
aplicare
C.S.V.C.

Perioada de
realizare
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV12 Tudor Vladimirescu,
FV15 Romanu, FV20 Siliștea

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

9

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;

191

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache Daniel din
localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18526/12.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13767/12.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache
Daniel din localitatea Siliștea, comuna Siliștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13768/12.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Enache Daniel din localitatea Siliștea, comuna
Siliștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 12.10.2018
Nr. 496
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 496 din 12.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. ENACHE DANIEL DIN LOCALITATEA SILIȘTEA, COMUNA SILIȘTEA, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Enache Daniel, RO
04400060350, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
contaminate cu excepția aprobării
Oficial
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau moarte
cadrul CMVI
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
-Medic veterinar
imediat
evidență a doua zi, de către comisia de
oficial
inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 localitatea Siliștea
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
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Instituții
implicate în
aplicare

Nr.
crt.

Măsura

3

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

4

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.

195

imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Siliștea până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
1
care cuprinde localitățile: Vameșu, Cotu
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Lung, Oancea, Latinu, Sihleanu, Romanu,
D.S.V.S.A.
Voinești, Braniștea - jud. Galați
2
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine D.S.V.S.A., prin
până la
- medicii oficiali
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Nr.
crt.

Măsura
și efectuarea
acestora

unui

recensământ

al

Instituții
implicate în
aplicare
cele 45 de
C.S.V.C.

Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV15 Romanu, FV20 Siliștea,
FV18 Măxineni

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

9

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele
45 de C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
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concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Fratila Ion din
localitatea Brateșu Vechi, comuna Surdila Greci, județul Brăila

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18521/12.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 13778/12.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Fratila Ion din
localitatea Brateșu Vechi, comuna Surdila Greci, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13779/12.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Fratila Ion din localitatea Brateșu Vechi,
comuna Surdila Greci, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 12.10.2018
Nr. 497
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 497 din 12.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. FRATILA ION DIN LOCALITATEA BRATEȘU VECHI, COMUNA SURDILA GRECI,
JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Fratila Ion, RO 04279990036,
cuprinzând exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie determinată care va
- C.L.C.B.
imediat
fi apreciată de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica măsura
uciderii preventive, pentru a limita
difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
Se interzice circulația necontrolată a
cadrul CMVI
animalelor și a persoanelor în locurile
- Medic veterinar
imediat
contaminate cu excepția aprobării
Oficial
autorității competente
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
Se vor izola animalele afectate sau
cadrul CMVI
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
-Medic veterinar
imediat
luate în evidență a doua zi, de către
oficial
comisia de inventariere
- proprietar
Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1

2

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 (localitățile Brateșu
Vechi, Surdila Greci, Făurei)
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- D.S.V.S.A.
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
supraveghere oficială
- Proprietar
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
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Instituții
implicate în
aplicare
- A.P.M.

Nr.
crt.

Măsura

3

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

4

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

12

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)
Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea
focarului
imediat și
pemanent

permanent

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
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Nr.
crt.

Măsura

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

Instituții
implicate în
aplicare
- A.V.P.
- proprietar

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile: Vișani, Mircea
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Vodă, Filipești, Surdila Găiseanca, Horia,
D.S.V.S.A.
Vișani, Făurei Sat din județul Brăila și
Lunca, Vizireni, C.A. Rosetti din județul
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Buzău
2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV26 Surdila Greci, FV27
Mircea Vodă, FV22 Dedulești, FV24
Ibrianu, FV23 Filipești
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
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Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe
râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător

În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor
de risc;
Având în vedere prevederile Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă
generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii
hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră,
aprobat prin Ordinul comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi
Ministrului Administraţiei şi Internelor;
Ţinând seama de adresa cu nr. 153760/30.08.2018, emisă de Ministerul Apelor şi
Pădurilor – Cabinet Ministru, a Comitetului Ministerial pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul
Ministerului Apelor şi Pădurilor, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr.
10752/31.08.2018;
Având în vedere:
- adresele nr. 3543/26.09.2018 şi nr. 3544/26.09.2018 ale Sistemului de Gospodărire
a Apelor Brăila, înregistrate la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 12142/27.09.2018,
respectiv sub nr. 12197/27.09.2018;
- adresa nr. 1962287/05.10.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila sub nr.
12986/05.10.2018;
- adresa nr. 6330/05.10.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea
Inferioară a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului –
Judeţul Brăila sub nr. 12987/05.10.2018;
- adresa nr. 10955/10.10.2018 a Direcţiei Silvice Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 13585/10.10.2018;
- adresa nr. 9740/15.10.2018 a Gărzii Forestiere Focşani, înregistrată la Instituţia
Prefectului – Judeţul Brăila sub nr. 13802/15.10.2018;
În baza referatului de aprobare nr. __________________
Luând în considerare prevederile art. 6, alin. (1), lit. „b” din H.G. nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g” din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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În conformitate cu prevederile art. 26, alin. (1) şi ale art. 27, alin. (2) din Legea nr. 340/2004
privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia judeţeană de verificare a stării tehnice şi funcţionale a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de
la Dunăre, indiferent de deţinător, în următoarea componenţă nominală:
1.
2.
3.

Volintiru Lucian
Boierosu Gabriela
Satnoianu Laura - Liliana

4.

Manolache Tibi

5.

Vâlcu George

6.

Frone Marin

7.

Cojan Florin

8.
9.

Vîjîiac Costică
Hoisan Georgian

10. Bîrzoi Adrian Constantin
11. Moisei Cosmina
12. Jalbă Octavian - Constantin

Consilier, Ministerul Apelor și Pădurilor
Inginer, Direcția Situații de urgență, A.N. ”Apele Române”
Director, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila – şeful
Grupului de suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări
accidentale din cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii
de Urgenţă Brăila
Inginer-şef, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila –
reprezentant al Grupului de suport tehnic pentru
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii,
fenomene meteorologice periculoase, accidente la
construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila
Şef sistem hidrotehnic Buzău - Siret - Dunăre, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Brăila
Șef compartiment Situații de urgență, Sistemul de
Gospodărire a Apelor Brăila
Șef serviciu Situații de urgență, Administraţia Bazinală de
Apă Buzău - Ialomiţa
Consilier, Garda Forestieră Focşani
Ofiţer specialist II, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
„Dunărea” al Judeţului Brăila
Şef serviciu, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare –
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dunărea
Inferioară
Responsabil compartiment regenerarea pădurilor, Direcţia
Silvică Brăila
Consilier, Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila.

Art.2 Coordonarea acţiunilor şi secretariatul comisiei vor fi asigurate de către Sistemul de
Gospodărire a Apelor Brăila.
Art.3 Prefectul judeţului Brăila va participa la acţiunea de verificare, în funcţie de agenda de
lucru.
Art.4 (1) Deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din
judeţul Brăila: U.A.T. Chiscani, S.C. Celhart Donaris S.A. Brăila, Societatea Complexul
Energetic Oltenia S.A. – Sucursala Electrocentrale Chiscani vor fi înştiinţaţi cu privire la
acţiunea de verificare a stării tehnice şi funcţionale a acestora.
(2) La acţiunea de verificare pot asista deţinătorii de construcţii hidrotehnice cu rol de
apărare împotriva inundaţiilor menţionaţi la alin. (1).
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Art.5 (1) Acţiunea de verificare se va desfăşura la nivelul judeţului Brăila în perioada 17 –
19 octombrie 2018, conform programului de acţiune transmis de Sistemul de Gospodărire a
Apelor Brăila şi care va fi prezentat prefectului la începutul verificării.
(2) Constatările şi măsurile stabilite pentru punerea în stare de siguranţă a
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor și pentru constituirea unor
stocuri de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor care să asigure intervenția
operativă pe râurile interioare vor fi consemnate într-un proces-verbal.
(3) a) Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila va înainta procesul-verbal întocmit
conform alin. (2), prefectului judeţului Brăila, pentru a fi vizat de către acesta, în calitate de
preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
b) Ulterior vizării, procesul-verbal va fi comunicat instituţiilor deţinătoare ale
construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de
la Dunăre, pentru luare la cunoştinţă şi conformare.
(4) Instituţia stabilită la art. 2 va asigura comunicarea procesului-verbal către Centrul
Operativ pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor.
Art.6 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREŞEDINTELE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA
PREFECT,
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 15.10.2018
Nr. 498
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gradiștea, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
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Ținând cont de adresa nr. 12902/15.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13855/15.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei
Gradiștea, în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna
Gradiștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13856/15.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Gradiștea, actualizată prin Ordinul
Prefectului nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Gradiștea, județul Brăila, începând
cu data de 15.10.2018, ora 12.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială
Gradiștea.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Gradiștea, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 15.10.2018
Nr. 499

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Șuțești, judeţul
Brăila
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În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 12902/15.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13855/15.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Șuțești,
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Șuțești, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13857/15.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Șuțești, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Șuțești, județul Brăila, începând cu data de
15.10.2018, ora 12.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială Șuțești.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Șuțești, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate
Brăila, 15.10.2018
Nr. 500

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind

aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
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supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Violeta din
localitatea Gradiștea, comuna Gradiștea, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12934/15.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13874/15.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Violeta
din localitatea Gradiștea, comuna Gradiștea, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13875/15.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Dinu Violeta din localitatea Gradiștea, comuna
Gradiștea, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 15.10.2018
Nr. 501
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pasculescu Aurel din
localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12934/15.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13874/15.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pasculescu
Aurel din localitatea Șuțești, comuna Șuțești, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13876/15.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Pasculescu Aurel din localitatea Șuțești,
comuna Șuțești, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 15.10.2018
Nr. 502
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila
Luând în considerare prevederile art. 123. alin. (2) din Constituţia României coroborate
cu cele ale art. 22, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului,
republicată şi cu cele ale art. 12, alin. (1) şi (2) din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;
Ținând cont de adresa nr. 13261/10.10.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Brăila,
înregistrată la Instituția Prefectului –Județul Brăila sub nr. 13648/11.10.2018;
În baza referatului nr. 13877/15.10.2018;
În temeiul art. 26, alin. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția
prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se actualizează componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, după cum
urmează:
1. GEORGE – ADRIAN PALADI
2. RADA STEREA

Prefect
Subprefect

Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului, organizate pe teritoriul
judeţului Brăila
Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
3. CRISTIAN ION
“Dunărea” al judeţului Brăila
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului
4. V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
Brăila
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5.

CAMELIA NEDELCU

6.

ANA HĂRĂPESCU

7.

DOINA STĂNCIC

8.

EMILIA IOANA VOICU

9.

LIVIU ARHIRE

10.
11.

SORIN ENACHE
MONICA BRATU

12.

ADRIAN BERNHARD
RITZINGER
NICUȘOR HAGIU

13.

16.

DUMITRU AURELIAN
BLĂNARU
MIHAELA
CIORĂȘTEANU
DUMITREL ŞTEFAN

17.

TRAIAN CISMAŞ

18.

CRISTINA DINCĂ

19.
20.
21.

VASILE DUMITRAȘC
CIPRIAN CUZMIN
CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
VASILE TURCITU

14.
15.

22.

Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană
de Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila
Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Brăila
Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor
Umane", Regiunea Sud-Est – Brăila
Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului
Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
Tineret Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția
Regională Vamală Galați
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a judeţului
Brăila
Inspector șef,
Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea
Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul
Judeţean Brăila
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila
Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila

24.

SATNOIANU LAURA
LILIANA
CĂTĂLIN CANCIU

25.

GICU DRĂGAN

26.
27.
28.

DANIELA BREILEANU
CONSTANTIN-ADRIAN
GLUGĂ
DĂNUȚ NOVAC

29.

RENATO-PAULU ZALĂ

Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila

30.
31.
32.
33.

VASILE MOȚ
PETRICĂ DRĂGAN
FLORIN BAȘTIUREA
GIANI OLTIANU

Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Judetean Brăila al Arhivelor Naţionale

23.
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34.
35.
36.

GEORGE CALOIAN
ȘERBĂNEL STOICA
DANIELA CONDRUZ

37.
38.

DORINEL USTA
VICTOR CIOBANUMORAIT

39.

DOINIȚA ELENA
CORBAN
MAHULEA FLOREA
SPARTACUS

40.

Şef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în
Construcţii Brăila
Șef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Expert, Agenţia Naţională pentru Romi, Structura Regională
Sud- Est Brăila

Art.2 De la data prezentului ordin, Ordinul Prefectului nr. 252 din 05.07.2018 prin care s-a
actualizat componenţa Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, îşi încetează aplicabilitatea.
Art.3 (1) Instituţiile care au persoane desemnate ca membri au obligaţia de a asigura
continuitatea reprezentării acestora în Colegiul Prefectural al judeţului Brăila, sens în care
vor desemna înlocuitori ori de câte ori intervin situaţii în care nu se poate asigura participarea
persoanelor nominalizate la articolul 1.
(2) În perioada când lipsesc din instituţia pe care o reprezintă, membrii colegiului sunt
înlocuiţi de către persoanele desemnate să le preia atribuţiile de serviciu, conform
regulamentului de organizare propriu al instituţiei respective.
Art.4 Prin grija Compartimentului Asigurarea funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Serviciului Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate, Servicii Comunitare de Utilităţi
Publice, Situaţii de Urgenţă, Ordine Publică, prezentul Ordin se va aduce la cunoştinţa celor
interesaţi şi pus la dispoziţie prin postarea pe pagina de internet a instituţiei
(http://br.prefectura.mai.gov.ro).
PREFECT,
George - Adrian PALADI
Contrasemnează
SUBPREFECT,
Rada STEREA
Avizat pentru legalitate
Brăila ,16.10.2018
Nr. 503

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
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focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 13042/16.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13942/16.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu,
în vederea evaluării bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică bovină;
În baza referatului de aprobare nr. 13943/16.10.2018 ;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Mărașu, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, în data de 18.10.2018, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Mărașu.
Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea bovinelor care au reacţionat pozitiv la leucoza enzootică
bovină.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin

afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 16.10.2018
Nr. 505
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină
africană în G.P. Broasca Marius Marian din localitatea Chiscani, comuna Chiscani,
județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 12949/17.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
13967/17.10.2018, referitoare la aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de
pestă porcină africană în
G.P. Broasca Marius Marian din localitatea Chiscani, comuna
Chiscani, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 13968/17.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se aprobă Planul de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană în
G.P. Broasca Marius Marian din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila,
întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut
în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Prezentul plan de măsuri se aplică până la confirmarea/infirmarea suspiciunii de
„pestă porcină africană”.
(3) În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut
la alin. (1) va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.2 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 17.10.2018
Nr. 506
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: convocarea membrilor comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin
proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a
focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, judeţul
Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Ținând cont de adresa nr. 13065/17.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14005/17.10.2018, privitoare la necesitatea convocării membrilor comisiei de evaluare a
despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea
lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu,
în vederea evaluării suinelor suspecte de pestă porcină africană din comuna Cireșu, județul
Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14006/17.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă membrii comisiei de evaluare a despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor
de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor de la nivelul comunei Cireșu, actualizată prin Ordinul Prefectului
nr. 259/12.07.2018, la sediul Primăriei comunei Cireșu, județul Brăila, începând cu data de
17.10.2018, ora 13.00, până la stingerea bolii în unitatea administrativ-teritorială Cireșu.
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Art. 2 Comisia va proceda la evaluarea suinelor suspecte de pestă porcină africană din U.A.T.
Cireșu, județul Brăila.
Art.3 Coordonarea activităţilor necesare se va face de către Direcţia Sanitară Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor Brăila.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 17.10.2018
Nr. 509
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI-JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi a invitaţilor la
şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de
24.10.2018, ora 11.
Luând în considerare prevederile Ordinului Prefectului nr. 503/16.10.2018 de
actualizare a componenţei Colegiului Prefectural al judeţului Brăila;
Ținând cont de referatul de aprobare nr.14084/18.10.2018;
Având în vedere prevederile art. 9, alin. 1 şi 2 din REGULAMENTUL de funcţionare a
Colegiului Prefectural al judeţului Brăila aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 470/23.08.2010;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. 1, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se convoacă în data de 24.10.2018, ora 11, în Sala Mare a Palatului Administrativ,
membrii Colegiului Prefectural al judeţului Brăila şi invitaţii, în următoarea componenţă
nominală:
1.

GEORGE – ADRIAN PALADI

Prefect
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Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale
administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului organizate pe teritoriul
judeţului Brăila
2.

CRISTIAN ION

3.

5.

V. Ș. GABRIEL
CIOCHINĂ
CAMELIA
NEDELCU
ANA HĂRĂPESCU

Preşedinte-Director General cu delegație, Casa Judeţeană de
Asigurări de Sănătate Brăila
Director executiv, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila

6.

DOINA STĂNCIC

Comisar şef adjunct, Comisariatul Judeţean pentru

7.

EMILIA IOANA
VOICU

4.

8. LIVIU ARHIRE
9. SORIN ENACHE
10. MONICA BRATU
11. ADRIAN
BERNHARD
RITZINGER
12. NICUȘOR HAGIU
13. DUMITRU
AURELIAN
BLĂNARU
14. MIHAELA
CIORĂȘTEANU
15. DUMITREL ŞTEFAN
16. TRAIAN CISMAŞ
17. CRISTINA DINCĂ
18. VASILE
DUMITRAȘC
19. CIPRIAN CUZMIN
20. CAMELIA CARMEN
TUDORACHE
21. VASILE TURCITU
22. LAURA LILIANA
SATNOIANU
23. CĂTĂLIN CANCIU
24. GICU DRĂGAN

Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Dunărea” al
judeţului Brăila
Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Brăila

Protecţia Consumatorilor Brăila
Director executiv, Organismul Intermediar Regional pentru
Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane",
Regiunea Sud-Est – Brăila
Inspector şef, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Brăila
Director executiv, Casa Judeţeană de Pensii Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de
Muncă Brăila
Director executiv, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială Brăila
Director executiv adjunct, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Brăila
Director, Clubul Sportiv Municipal Brăila
Șef administrație, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Brăila
Șef birou, Biroul Vamal de Frontieră Brăila –Direcția Regională
Vamală Galați
Director executiv, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Brăila
Inspector șef, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi
Materialului Săditor Brăila
Director, Direcţia Silvică Brăila
Director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului Brăila
Comisar şef, Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean
Brăila
Director, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala
Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea Inferioară
Director, A.N. Apele Române, Administrația Bazinală de Apă
Buzău-Ialomiţa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila
Inspector școlar general, Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila
Director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila
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25. DANIELA
BREILEANU
26. CONSTANTINADRIAN GLUGĂ
27. DĂNUȚ NOVAC
28. RENATO-PAULU
ZALĂ
29. VASILE MOȚ
30. PETRICĂ DRĂGAN
31. FLORIN
BAȘTIUREA
32. GIANI OLTIANU
33.
GEORGE CALOIAN
34. ȘERBĂNEL STOICA
35. DANIELA
CONDRUZ
36. DORINEL USTA
37. VICTOR CIOBANUMORAIT
ELENA
38. DOINIȚA
CORBAN
39. MAHULEA FLOREA
SPARTACUS

Director executiv, Direcţia Regională de Statistică Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila
Șef, Biroul Judeţean de Poliţie Transporturi Brăila, Secţia
Regională de Poliţie Transporturi Galaţi
Șef, Sectorul Poliţiei de Frontieră Brăila
Inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila
Director, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
Șef bază (Director), Baza de Reparaţii Nave Brăila
Şef serviciu, Serviciul Județean Brăila al Arhivelor Naţionale
Șef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Brăila
Comandant, Centrul Militar Judeţean Brăila
Director, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brăila
Coordonator, Oficiul Județean de Zootehnie Brăila
Inspector şef judeţean, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Brăila
Şef secţie, Secţia de Drumuri Naţionale Brăila
Expert, Agenţia Naţională pentru Romi, Structura Regională SudEst Brăila
INVITAŢI

FRANCISK IULIAN CHIRIAC - Președintele Consiliului Județean Brăila
DANIEL LAURENȚIU MIHAI - Șeful Serviciului Județean de Protecție Internă Brăila
MARIAN VIOREL DRAGOMIR – Primarul municipiului Brăila
Primarii oraşelor şi comunelor judeţului Brăila
DANIELA MIHAELA MILITARU - Directorul executiv al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul Judeţean Brăila
SORIN MOISE - Directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila
ELENA ANINA BOUNEGRU - șeful Oficiului Județean de Poștă Brăila
ŞTEFAN RĂDULESCU - Directorul S.D.E.E. Muntenia Nord S.A., Sucursala de Distribuție a
Energiei Electrice Brăila
Art.2 Se stabileşte următoarea ORDINE DE ZI:
1. a) Preocuparea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în
vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor,
necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului rece 20182019.
b) Informare privind acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria municipiului
Brăila pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în
sezonul rece 2018-2019.
Prezintă: Marian Viorel DRAGOMIR, primarul municipiului Brăila
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2. Informare privind acțiunile ce vor fi întreprinse de Consiliul Judeţean Brăila pentru
asigurarea condițiilor optime de circulație pe drumurile judeţene în timpul sezonului rece
2018-2019.
Prezintă: Francisk Iulian CHIRIAC, președintele Consiliului Județean Brăila
3. Raport privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea
asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare
deszăpezirii şi asigurării circulaţiei pe drumurile naţionale pentru sezonul de iarnă 2018-2019.
Prezintă: Doinița Elena CORBAN, șeful Secției de Drumuri Naționale Brăila
4. Informare privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în
bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru
sezonul rece 2018-2019, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila.
Prezintă: George-Adrian PALADI, prefectul județului Brăila
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea “Programului de măsuri stabilite de către Primăria
Municipiului Brăila, Consiliul Local Municipal Brăila, Consiliile Locale din judeţ, Consiliul
Judeţean Brăila şi de către Secţia de Drumuri Naţionale Brăila necesare deszăpezirii şi
asigurării circulaţiei pe străzile municipiului, drumurile comunale, judeţene şi naţionale pentru
iarna 2018-2019”.
Prezintă: George-Adrian PALADI, prefectul județului Brăila
6. Diverse.
Art.3 Prin grija Compartimentului Asigurarea Funcţionării Colegiului Prefectural din cadrul
Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila materialele de la Ordinea de zi vor fi postate pe noua
pagină de internet a instituţiei (http://br.prefectura.mai.gov.ro/Despre instituție/Alte
activitati/Colegiul prefectural), pentru o perioadă de 30 zile iar prezentul Ordin va fi comunicat
membrilor Colegiului Prefectural și invitaților la ședință.
PREFECT,
George – Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate Şef serviciu, Dana Florentina GALAN
Brăila, 24.10.2018
Nr. 514

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Unirea și
Tichilești, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării
finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea,
respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tichilești
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Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind
Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice, al
Ministrului Afacerilor Interne şi al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr.
330/44/2178/01.03.2013, pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul
situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică şi a Manualului prefectului
pentru managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii şi secetă hidrologică;
În conformitate cu Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de
inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări
accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul
comun nr. 1422/192/2012 al Ministrului Mediului şi Pădurilor şi Ministrului Administraţiei şi
Internelor;
Ţinând cont de adresa cu nr. 1962273/04.10.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub
nr. 12656/04.10.2018;
Luând în considerare:
- adresa nr. 20183/19.10.2018 a Consiliului Judeţean Brăila, înregistrată la Instituţia
Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14123/19.10.2018;
- adresa nr. 1962398/19.10.2018 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea”
al judeţului Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14120/19.10.2018;
- adresa nr. 3799/19.10.2018 a Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila, înregistrată
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14102/19.10.2018;
- adresa nr. 3214/19.10.2018 a Direcţiei pentru Agricultură Judeţene Brăila, înregistrată
la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14124 /19.10.2018;
- adresa nr. 17976/19.10.2018 a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Județean Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14125/19.10.2018;
- adresa nr. 6642/19.10.2018 a Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Dunărea
Inferioară a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Brăila sub nr. 14128/19.10.2018;
- adresa nr. 8497/19.10.2018 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Brăila,
înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr. 14126/19.10.2018;
În baza referatului de aprobare nr. 14147/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. „g”, ale art. 26, alin (1) şi ale art. 27, alin.
(2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 (1) Se constituie comisia de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi
evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Unirea și Tichilești,
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea, respectiv la nivelul
Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tichilești, în următoarea componenţă
nominală:

Nr.

Membru titular

Membru supleant
221

Instituţia
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crt.
1.

Dosztal George

2.

Hoisan Georgian

Dumitru Dragoș
Alexandru
Bădică Alexandru

3.

Ioniță Dan

Andrei Octavian

4.

Sava Mihai

Avramia Mihai

5.

Dănăilă Alexandru

Radu Aurel

6.

Bordei Raluca
Mihaela

Culescu Ioan Mircea

7.

Vătafu Florin

Boboc Adin

Consiliul Judeţean Brăila
Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Dunărea” al judeţului
Brăila
Sistemul de Gospodărire a Apelor
Brăila
Direcţia pentru Agricultură
Judeţeană Brăila
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură - Centrul Județean Brăila
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri
Funciare Dunărea Inferioară a
Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri
Funciare
Administraţia Judeţeană a
Finanţelor Publice Brăila

(2) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la activităţile desfăşurate de
comisie, aceştia vor fi înlocuiţi de către membrii supleanţi.
Art.2 Comisia constituită conform art. 1 - având ca bază de plecare evaluarea finală
efectuată la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Unirea respectiv la
nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Tichilești de către comisiile
numită de primari - se va deplasa în teren în data de 22.10.2018, în U.A.T. Unirea și în U.A.T.
Tichilești, urmând să desfăşoare activităţile: constatarea şi evaluarea pagubelor produse în
urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase; validarea evaluării finale efectuate la
nivelul Comitetului local pentru situaţii de urgenţă, de către comisia numită prin dispoziţie a
primarului; întocmirea Procesului-verbal privind constatarea şi evaluarea pagubelor produse
în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase, conform legislaţiei de specialitate în
vigoare.
Art.3 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.10.2018
Nr. 515
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ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Broasca Marius Marian din
localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18696/18.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 14155/19.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Broasca
Marius Marian din localitatea Chiscani, comuna Chiscani, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14156/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Broasca Marius Marian din localitatea Chiscani,
comuna Chiscani, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
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afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.10.2018
Nr. 516
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 516 din 19.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. BROASCA MARIUS MARIAN DIN LOCALITATEA CHISCANI, COMUNA CHISCANI,
JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

5

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii pe categorii de
cadrul C.M.V.I.
vârstă și producție cu precizarea
- Medic veterinar
numărului de porci deja bolnavi, morți sau
imediat
oficial
susceptibili de a fi infectați în exploatațiile
- diferiți
învecinate
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar în
jurul G.P. Broasca Marius Marian,
RO0427170657, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
Măsura

Se interzice circulația necontrolată a
animalelor și a persoanelor în locurile
contaminate

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
Oficial
- U.A.T.
- I.P.J.

imediat

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
-Medic veterinar
oficial

imediat
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- diferiți proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- M.V.L.P.I.
din cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- primar
- personal din cadrul
I.P.J.
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
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Nr.
crt.

Măsura

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

1
2

Instituții
implicate în
aplicare
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

imediat

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
până la
- A.P.M.
eradicarea
- D.S.P.
focarului
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 - localitatea Chiscani
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- D.S.V.S.A.
imediat
să fie procesate/distruse sub
- Primărie
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011
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- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
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Nr.
crt.

Măsura
supraveghere oficială

3

4

Instituții
implicate în
aplicare
- Proprietar
- A.P.M.

Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
supraveghere

- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
și de
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.

Perioada de
realizare

imediat

imediat

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul D.S.V.S.A.
Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare în caz de
intervenție în focar (în special stocuri de
insecticide, raticide și mijloace de
efectuare a dezinsecțiilor și deratizărilor
etc.)

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar exploatație
infectată

imediat și
pemanent

- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT,
până la limita cotelor optime a efectivelor
de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
- A.P.M.
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
- S.G.A.
din focar
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării

Perioada de
realizare

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
dr. Gicu Drăgan,
1
D.S.V.S.A.
imediat
pesta porcină africană conform Anexa 1
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

care cuprinde localitățile: Vărsătura, Lacu
Sărat, Albina, Tichilești
2

Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
și efectuarea unui recensământ al
acestora

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată:
FV10
Tichilești,
FV50
Ostroavele
Brăilei,
FV12
Tudor
Vladimirescu, FV11 Brăila
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

8

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

permanent

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
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= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ivan Petrache din
localitatea Drogu, comuna Galbenu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de
Urgenţă nr. 3/01.08.2018;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18823/19.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, transmisă la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila și înregistrată
sub nr. 14157/19.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ivan Petrache
din localitatea Drogu, comuna Galbenu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14158/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Ivan Petrache din localitatea Drogu, comuna
Galbenu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
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Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul
Oficial al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galan

Brăila, 19.10.2018
Nr. 517
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 517 din 19.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. IVAN PETRACHE DIN LOCALITATEA DROGU, COMUNA GALBENU, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
Efectuarea unei catagrafii a
cadrul C.M.V.I.
exploatațiilorcare dețin suine și
- Medic veterinar
imediat
inventarierea animalelor receptive pe
oficial
categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Ivan Petrache,
RO0432060104, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Se interzice circulația animalelor și a
- Medic veterinar
persoanelor în locurile contaminate cu
imediat
Oficial
excepția aprobării autorității competente
- U.A.T.
- I.P.J.
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- diferiți proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- M.V.L.P.I.
din cadrul C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- primar
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
-Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

5

9

10

11

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

12

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile

13

Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia

14

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
1069/2009 și a Reg. 142/2011

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- personal din cadrul
I.P.J.
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
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până la
eradicarea
focarului

imediat

imediat și
permanent

până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarului de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 - localitățile Drogu,
Zamfirești
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
- C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.
- D.S.V.S.A.
- Proprietar
exploatație
infectată
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

imediat și
permanent

Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.

permanent

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare

până la
eradicarea
focarului

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar exploatație
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Nr.
crt.

11

Măsura
Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare în caz de
intervenție în focar (în special stocuri de
insecticide, raticide și mijloace de
efectuare a dezinsecțiilor și deratizărilor
etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Galbenu, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
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Perioada de
realizare

imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
infectată
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile: din județul Brăila
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
- Galbenu, Sătuc, Plăsoiu, Câineni Băi,
D.S.V.S.A.
Vișani, iar din județul Buzău - Mosesti,
Robeasca, Amara
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

4

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV15 Romanu, FV20 Siliștea,
FV18 Măxineni

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

5

Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

9

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal
Niciun camion sau vehicul care a fost

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine

permanent

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari

- D.S.V.S.A.

imediat și

- medicii oficiali
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Nr.
crt.

Măsura
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radu din localitatea
Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18821/19.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14160/19.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radu
din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14161/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:

235

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radu din localitatea Cireșu, comuna
Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 19.10.2018
Nr. 518
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 518 din 19.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. POPA RADU DIN LOCALITATEA CIREȘU, COMUNA CIREȘU, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Popa Radu, RO 0430280231,
cuprinzând exploatațiile posibil infectate
- D.S.V.S.A.
(suspecte) dintr-o arie determinată care va
- C.L.C.B.
imediat
fi apreciată de către autoritatea veterinară
- proprietar
locală și în care se va aplica măsura
uciderii preventive, pentru a limita
difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
Se interzice circulația necontrolată a
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- MVLPI din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
animalelor și a persoanelor în locurile
contaminate cu excepția aprobării
autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

12

13

14

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile
Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

imediat

imediat

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
permanent

- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.

până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
1069/2009 și a Reg. 142/2011
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 (localitatea Cireșu)
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
- C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare
focarului

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Cireșu, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
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imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile din județul Brăila:
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Batogu, Zăvoaia, Dudescu, Scărlătești,
D.S.V.S.A.
Vultureni, Jugureanu, Cinci Nebuni și
Ulmu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV26 Surdila, FV27 Mircea
Vodă, FV28 Batogu, FV32 Zăvoaia, FV29
Perișoru, FV43 Dudești, FV42 Colțea și
FV41 Ciocile
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine
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permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
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Nr.
crt.

Măsura

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grădinaru Floarea din
localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18821/19.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14160/19.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grădinaru
Floarea din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14162/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
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Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Grădinaru Floarea din localitatea Cireșu,
comuna Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.

Avizat pentru legalitate

PREFECT,
George-Adrian PALADI
: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 19.10.2018
Nr. 519
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 519 din 19.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. GRĂDINARU FLOAREA DIN LOCALITATEA CIREȘU, COMUNA CIREȘU, JUDEȚUL
BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Grădinaru Floarea, RO
0430280054, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
eradicarea
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
focarului
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

4

Se interzice circulația necontrolată a
animalelor și a persoanelor în locurile
contaminate cu excepția aprobării
autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate sau moarte
pe parcursul nopții, pentru a fi luate în
evidență a doua zi, de către comisia de
inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le înstrăina
ori valorifica) în vederea neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

12

13
14

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile
Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în

Instituții
implicate în
aplicare
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

imediat

- MVLPI din cadrul
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar

imediat

- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
permanent

- Proprietar
exploatație infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

până la
eradicarea

- D.S.V.S.A.
- primari
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imediat
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
incinta exploatației, conform Reg CE nr.
- A.P.M.
focarului
1069/2009 și a Reg. 142/2011
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 (localitatea Cireșu)
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
- C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
zona de protecție
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare, grădini
zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și

- D.S.V.S.A.
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imediat și
permanent

permanent

până la

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din
cadrul: I.P.J., I.J.J.,
S.P.F., I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
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Nr.
crt.

Măsura
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

Instituții
implicate în
aplicare
- Proprietar

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Cireșu, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

19

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.

- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
- A.P.M.
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
- S.G.A.
din focar
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cazul
- Direcția pentru
măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea Agricultură
rapidă a focarelor de boală cât și a
Județeană
pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
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Perioada de
realizare
eradicarea
focarului

imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
director executiv
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile

Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile din județul Brăila:
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Batogu, Zăvoaia, Dudescu, Scărlătești,
D.S.V.S.A.
Vultureni, Jugureanu, Cinci Nebuni și
Ulmu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului

3

4

5

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic
Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV26 Surdila, FV27 Mircea
Vodă, FV28 Batogu, FV32 Zăvoaia, FV29
Perișoru, FV43 Dudești, FV42 Colțea și
FV41 Ciocile
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor care
au
obținut
aprobarea
autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori medicului
veterinar zonal

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine
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permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
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Nr.
crt.

Măsura

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BRĂILA
PREFECT
ORDIN
privind: aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de
supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radita din localitatea
Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia
pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau
altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii
sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Brăila nr. 15/23.07.2018;
Ținând cont de adresa nr. 18820/19.10.2018 a Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Brăila, înregistrată la Instituţia Prefectului - Judeţul Brăila sub nr.
14163/19.10.2018, prin care a fost transmis Planul de măsuri la confirmare în zona de
protecție și cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radita
din localitatea Cireșu, comuna Cireșu, județul Brăila;
În baza referatului de aprobare nr. 14164/19.10.2018;
În temeiul prevederilor art. 26, alin. (1) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi
instituţia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Prefectul judeţului Brăila emite prezentul
ORDIN:
247

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere
a focarului de pestă porcină africană din G.P. Popa Radita din localitatea Cireșu, comuna
Cireșu, județul Brăila, întocmit de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Brăila, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul plan de măsuri se aplică până la eradicarea bolii „pestă porcină africană”.
Art.3 În funcţie de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice, planul de măsuri prevăzut la
art. 1 va putea fi completat cu alte măsuri care se impun.
Art.4 Prin grija Serviciului „Monitorizare servicii publice deconcentrate, servicii comunitare de
utilităţi publice, situaţii de urgenţă, ordine publică” al Instituţiei Prefectului - Judeţul Brăila,
prezentul ordin va fi comunicat celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul instituţiei, http://br.prefectura.mai.gov.ro, şi prin publicare în Monitorul Oficial
al judeţului Brăila.
PREFECT,
George-Adrian PALADI
Avizat pentru legalitate

: Şef serviciu, Dana Florentina Galanoianovi

Brăila, 19.10.2018
Nr. 520
INSTITUȚIA PREFECTULUI
nr. 520 din 19.10.2018
JUDEȚUL BRĂILA

Anexă la Ordinul Prefectului

PLANUL DE MĂSURI LA CONFIRMARE
ÎN ZONA DE PROTECȚIE ȘI CEA DE SUPRAVEGHERE A FOCARULUI DE PESTĂ PORCINĂ
AFRICANĂ
DIN G.P. POPA RADITA DIN LOCALITATEA CIREȘU, COMUNA CIREȘU, JUDEȚUL BRĂILA

Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
MĂSURI LA NIVELUL FOCARULUI
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
Efectuarea unei catagrafii a exploatațiilor
- Medic veterinar
care dețin suine și inventarierea
imediat
oficial
animalelor receptive pe categorii
- diferiți
proprietari
Instituirea unei zone de control temporar
în jurul G.P. Popa Radita, RO
0430280332, cuprinzând exploatațiile
- D.S.V.S.A.
posibil infectate (suspecte) dintr-o arie
- C.L.C.B.
imediat
determinată care va fi apreciată de către
- proprietar
autoritatea veterinară locală și în care se
va aplica măsura uciderii preventive,
pentru a limita difuzarea bolii din focar
- Instituția
Prefectului
-D.S.V.S.A.
Evaluarea animalelor ucise în cadrul
- Direcția pentru
până la
măsurilor ce se întreprind pentru
Agricultură
eradicarea
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât Județeană
focarului
și a pagubelor colaterale
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
Se interzice circulația necontrolată a
- M.V.L.P.I. din
imediat
Măsura
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Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietari

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- proprietar

C.S.V.S.A.O., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
- MVLPI din cadrul
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Nr.
crt.

Măsura
animalelor și a persoanelor în locurile
contaminate cu excepția aprobării
autorității competente

5

Se vor izola animalele afectate sau
moarte pe parcursul nopții, pentru a fi
luate în evidență a doua zi, de către
comisia de inventariere

6

Cadavrele animalelor moarte, carnea ori
produsele obținute prin tăierea de
necesitate se vor păstra (fără a le
înstrăina ori valorifica) în vederea
neutralizării

7

Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
să fie procesate/distruse sub
supraveghere oficială

8

Ustensilele de grajd, așternutul, mijloacele
de transport folosite și orice alte obiecte
care pot fi purtătoare de virus se vor izola
în vederea denaturării sau a dezinfectării,
după caz

9

10

11

12

13

14

Furajele care au venit în contact cu
animalele bolnave sau care sunt suspecte
de contaminare, se vor păstra în scopul
denaturării, fără a le administra altor
animale
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

Afișarea posterelor de avertizare
"INTRAREA INTERZISĂ, EVOLUEAZĂ
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!!", în locuri
vizibile
Asigurarea de personal, materiale, utilaje
și echipamente necesare pentru
intervenția în focar, în scopul lichidării
acestuia
Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor în
incinta exploatației, conform Reg CE nr.

Instituții
implicate în
aplicare
cadrul CMVI
- Medic veterinar
Oficial
-UAT
- I.P.J.
- M.V.L.P.I. din
cadrul CMVI
-Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din
cadrul C.M.V.I.
- D.S.V.S.A.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

Perioada de
realizare

imediat

imediat

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
CMVI
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
CMVI
-Medic veterinar oficial
- proprietar
- M.V.L.P.I. din cadrul
C.M.V.I.
- Medic veterinar
oficial
- proprietar
- Primărie
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- Primărie
- proprietar
- A.P.M.

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

imediat

- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
- Primărie
- proprietar

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

imediat

- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.
- C.M.V.I.

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA
- Proprietar
exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din
cadrul CMVI
- Primărie
- proprietar

până la
eradicarea
focarului

- Medic veterinar
oficial
-DSVSA

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

imediat și
permanent

- Proprietar exploatație
infectată
- D.S.V.S.A.
- MVLPI din cadrul
CMVI
-medic veterinar oficial
- Primărie
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.

până la
eradicarea
focarului

- D.S.V.S.A.
- primari
- A.P.M.
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imediat
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Nr.
crt.

1

2

3

4

Instituții
Perioada de
implicate în
realizare
aplicare
1069/2009 și a Reg. 142/2011
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
MĂSURI ÎN ZONA DE PROTECȚIE
Stabilirea zonei de protecție în jurul
focarelor de pestă porcină africană
D.S.V.S.A.
imediat
conform Anexa 1 (localitatea Cireșu)
- D.S.V.S.A.
Carcasele porcilor morți sau uciși trebuie
- Primărie
să fie procesate/distruse sub
imediat
- Proprietar
supraveghere oficială
- A.P.M.
Prelevarea unui număr suficient de probe
de la porci, în conformitate cu manualul de
- D.S.V.S.A.
diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru
imediat
- C.L.C.B.
a confirma sau infirma prezența virusului
pestei porcine africane
- D.S.V.S.A.
- primăriile
U.A.T.- lor din
Amplasarea dezinfectoarelor rutiere la
zona de protecție
limita dintre zona de protecție și zona de
și de
imediat
supraveghere
supraveghere
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
Măsura

5

Catagrafierea tuturor suinelor din
gospodăriile populației, exploatații
comerciale, fondurile de vânătoare,
grădini zoologice

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P.
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- S.C.

imediat

6

Afișarea de panouri de avertizare în
vederea limitării circulației în focar

- U.A.T.-uri
- D.S.V.S.A.

imediat

7

Interzicerea ieșirii animalelor din specia
suine din zona de protecție, iar pentru
celelalte specii, doar cu acordul
D.S.V.S.A. Brăila

- D.S.V.S.A.
- proprietar
- I.P.J.
- I.J.J.
- S.P.F.
-I.S.U.

Imediat și
până la
ridicarea
restricțiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Efectuarea de inspecții clinice periodice a
suinelor domestice și înregistrarea tuturor
modificărilor constatate în starea de
sănătate a acestora

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. din
cadrul C.M.V.I.

9

Prelevarea de probe de la animale
bolnave și găsite moarte și trimiterea lor
pentru diagnostic de laborator

- D.S.V.S.A.
- M.V.L.P. ferme
- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- L.S.V.S.A.J.

10

Efectuarea curățeniei mecanice și
aplicarea măsurilor D.D.D. în focar

- D.S.V.S.A.
- Proprietar
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imediat și
permanent

permanent

până la
eradicarea

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- D.S.P.
- S.G.A.
- proprietar
dr. Gicu Drăgan ,
director executiv
D.S.V.S.A.
- D.S.V.S.A.
- Primărie
- Proprietar
- A.P.M.
- D.S.V.S.A.
- C.L.C.B.

- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- primari
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.
- D.S.V.S.A. prin
medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- M.V.L.P.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- administratori S.C.
- Medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- primari
- medicii veterinari
oficiali din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- proprietar
- personalul din cadrul:
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
Medici veterinari
împuterniciți de către
D.S.V.S.A.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- dr. Dobre Armenac,
șeful L.S.V.S.A.J.
- gestionarii fondurilor
de vânătoare
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
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Nr.
crt.

Măsura

Instituții
implicate în
aplicare

Perioada de
realizare
focarului

11

Completarea stocurilor de materiale și
echipamente necesare pentru intervenția
în focar (în special stocuri de insecticide,
raticide și mijloace de efectuare a
dezinsecțiilor și deratizărilor etc.)

- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- S.C.

12

Colectarea, înregistrarea, procesarea
statistică a datelor și utilizarea lor în
acțiunile de combatere și eradicare a
pestei porcine africane

- D.S.V.S.A.
- L.S.V.S.A.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- proprietar

13

Interzicerea aglomerărilor de animale din
specii receptive în târguri de animale,
expoziții, circ etc.

- U.A.T.
- D.S.V.S.A.
- I.P.J.
- I.J.J.

14

Efectuarea de vânători intensive pe
fondurile de vânătoare aparținând UAT
Cireșu, până la limita cotelor optime a
efectivelor de mistreți

15

Distrugerea cadavrelor animalelor
suspecte de pestă porcină africană

16

Instalarea de dezinfectoare la intrarea și
ieșirea din zonele infectate și în
gospodăriile populației care dețin porci

17

Dezinfecția de către proprietar/utilizator a
tuturor mașinilor agricole, combine,
tractoare, la ieșirea din tarlale și
deplasarea acestora dintr-o solă în alta

18

Ecarisarea teritoriului și eliminarea
cadavrelor și a tuturor materialelor cu risc
din focar

19

Evaluarea animalelor ucise în cazul
măsurilor ce se întreprind pentru
lichidarea rapidă a focarelor de boală cât
și a pagubelor colaterale

- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- proprietar
- A.P.M.
- D.S.P.
- S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- U.A.T.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- U.A.T.
- A.P.M.
- S.G.A.
- D.S.P.
- Garda de mediu
- Instituția
Prefectului
D.S.V.S.A.
- Direcția pentru
Agricultură
Județeană
- O.J.Z.
- A.P.M.
- S.G.A.
- Primării
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imediat și
pemanent

permanent

imediat si până
la ridicarea
restricţiilor
aplicate în jurul
focarului
Imediat până
la eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului
până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

până la
eradicarea
focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
D.S.V.S.A.
- proprietar
- D.S.V.S.A.
- primari
- administratorii S.C.
- dr. Gicu Drăgan,
director executiv
D.S.V.S.A.
- director Directia
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare
- proprietar
- primari
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J.
- Directia Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.
- D.S.V.S.A.
- primari
- conducerea A.P.M.,
D.S.P., S.G.A.
- D.S.V.S.A.
- primari
-primari
-DADR
-proprietar
- D.S.V.S.A.
- proprietar
- reprezentanți A.P.M.,
Garda de mediu,
S.G.A., D.S.P.
- primari
C.S.V.Z., primar,
reprezentanți ai:
Instituției Prefectului,
Direcției pentru
Agricultură Județeană,
O.J.Z., A.P.M., S.G.A.
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Instituții
Numele, prenumele
Perioada de
implicate în
și funcția persoanei
realizare
aplicare
responsabile
Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține până când s-au finalizat operațiunile de curățenie,
dezinfecție, dezinsecție din exploatația infectată; porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor
examene clinice și de laborator după 45 de zile de la finalizarea acestor operațiuni și nu prezintă semne
de boală
MĂSURI ÎN ZONA DE SUPRAVEGHERE
Delimitarea zonei de supraveghere pentru
pesta porcină africană conform Anexa 1
dr. Gicu Drăgan,
care cuprinde localitățile din județul Brăila:
1
D.S.V.S.A.
imediat
director executiv
Batogu, Zăvoaia, Dudescu, Scărlătești,
D.S.V.S.A.
Vultureni, Jugureanu, Cinci Nebuni și
Ulmu
D.S.V.S.A., prin
- medicii oficiali
Identificarea tuturor exploatațiilor de suine
până la
cele 45 de
veterinari din cadrul
2
și efectuarea unui recensământ al
eradicarea
C.S.V.C.
C.S.V.S.A.O.
acestora
focarului
Nr.
crt.

Măsura

3

Efectuarea unei inspecții clinice periodice a
suinelor domestice. Toți porcii morți sau
bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată
declarați autorității competente, care
procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile
stabilite în manualul de diagnostic

4

5

Evaluarea numărului și arealurilor de viață
a mistreților din zona de supraveghere
delimitată: FV26 Surdila, FV27 Mircea
Vodă, FV28 Batogu, FV32 Zăvoaia, FV29
Perișoru, FV43 Dudești, FV42 Colțea și
FV41 Ciocile
Informarea Direcțiilor Silvice Județene și a
filialelor A.J.V.P.S. privind obligativitatea
de a colecta și transporta la L.S.V.S.A.J.,
pentru investigații de laborator, a tuturor
mistreților cu stare de sănătate modificată
și a cadavrelor

- D.S.V.S.A., prin
cele 45 de
C.S.V.C.,
- M.V.L.P. ferme

până la
eradicarea
focarului

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

până la
eradicarea
focarului

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionarii fondurilor
private de vânătoare

permanent

- director Direcția
Silvică
- director A.J.V.P.S.
- gestionari fonduri
private de vânătoare

- Direcția Silvică
- A.J.V.P.S.
- A.V.P.

6

Interzicerea circulației și transportul
porcilor pe drumurile publice sau private,
excluzând, dacă este necesar, drumurile
de deservire a exploatațiilor, cu excepția
aprobării de către autoritățile competente

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

7

Ieșirea animalelor domestice din zona de
supraveghere, indiferent de specie, este
interzisă în următoarele 7 zile, cu excepția
porcilor destinați abatorizării și a celor
care au obținut aprobarea autorităților
veterinare locale

- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.S.U.
- I.P.J.
- S.P.F.
- administratori
ferme ovine,
bovine, păsări

imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

8

Informarea și educarea crescătorilor sau
deținătorilor de animale cu privire la
efectuarea unei inspecții clinice pasive
suinelor pe care le dețin și obligativitatea
anunțării oricărei modificări a stării de
sănătate a animalelor medicului veterinar
de liberă practică împuternicit ori
medicului veterinar zonal

- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- administratorii
fermelor de suine

- Instituția
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primării
- administratori
ferme suine
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permanent

- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.
- medicii oficiali
veterinari din cadrul
C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

- Cancelaria
Prefectului
- D.S.V.S.A.
- primari
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Nr.
crt.

Măsura

9

Niciun camion sau vehicul care a fost
utilizat la transportul porcilor nu poate
părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat
- instituirea de filtre rutiere pentru controlul
circulației suinelor, a produselor și a
subproduselor provenite de la aceștia

Instituții
implicate în
aplicare
- D.S.V.S.A.
- I.J.J.
- I.P.J.
- S.P.F.
- I.S.U.

Perioada de
realizare
imediat și
până la
ridicarea
restricţiilor
aplicate în
jurul focarului

Numele, prenumele
și funcția persoanei
responsabile
- medicii oficiali
veterinari zonali din
cadrul C.S.V.S.A.O.
- personalul din cadrul
I.P.J., I.J.J., S.P.F.,
I.S.U.

LEGENDĂ ABREVIERI:
A.P.M. = Agenţia pentru Protecţia Mediului; A.J.V.P.S. = Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi Brăila; A.V.P. = Asociaţia Vânătorilor Privați; C.L.C.B. = Centrul Local de Combatere a Bolilor; C.S.V.C.
= Circumscripții Sanitare Veterinare Concesionate; C.S.V.S.A.O. = Circumscripția Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor Oficiale; D.S.V.S.A. = Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
L.S.V.S.A.J. = Laborator Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Județean; M.V.L.P. = medic veterinar
concesionar de liberă practică; M.V.Z. = medic veterinar zonal; I.J.J. = Inspectoratul de Jandarmi Județean;
I.P.J. = Inspectoratul de Politie Județean; O.J.Z = Oficiul Județean pentru Zootehnie; U.A.T. = Unitatea
Administrativ-Teritorială; S.C. = societăți comerciale; S.P.F. = Sectorul Poliției de Frontieră.
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.75
din 25 octombrie 2018
privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizați la data de 1 octombrie
2018, ca urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii
autorizației de construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de
străzi în satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
octombrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.7 alin.(1) lit.e) din O.U.G.nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, respectiv ale art.10 alin.(5) și
(7) din Normele metodologice privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice, aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013, cu modificările şi
completările ulterioare;
►dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea finanţelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;
►dispoziţiile art.10-alin.(4) lit.b) și c) din H.G.nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investiţii finanţate din fonduri publice;
►referatul de aprobare al primarului, raportul serviciului de urbanism și cadastru, cu
Devizul General actualizat, conform căruia s-au finalizat procedurile de achiziție publică și s-a
solicitat emiterea autorizației de construire, precum și raportul comisiei de specialitate nr.1
din cadrul consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.13, art.45 alin.(2) şi art.115
alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici, actualizați la data de 1 octombrie 2018ca
urmare a finalizării procedurilor de achiziţie publică și solicitării emiterii autorizației de
construire, pentru obiectivul nou de investiții ‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în satele Berlești
și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila››, în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Național de Dezvoltare Locală-Etapa a II a, conform Anexei - Deviz General
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Bugetul total al obiectivului este de 12.594.455,72 lei, inclusiv taxa pe valoarea
adăugată(C+M 9.909.432,54 lei, fără T.V.A., după finalizarea procedurilor de achiziţie
publică), din care suma de 12.188.494,72 lei de la bugetul de stat și suma de 405.961 lei de
la bugetul local.
Art.2 Se aprobă cofinanțarea obiectivului nou de investiții‹‹Reabilitarea rețelei de străzi în
satele Berlești și Tîrlele Filiu, orașul Ianca, județul Brăila›› cu suma de 405.961 lei din bugetul
local, precum și a celorlalte cheltuieli neeligibile care vor apărea pe parcursul derulării
lucrărilor.
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Art.3 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a comunităţii
locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
ALEXANDRU STERIAN

IONEL MOȘESCU
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.77
din 25 octombrie 2018

privind: actualizarea numărului burselor care se acordă din bugetul local elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca,
în anul 2018.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25
octombrie 2018;
Având în vedere:
►dispoziţiile art.82 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, respectiv ale art.4,
art.19 și art.20 din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
►adresele unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativteritorială a oraşului Ianca privind necesitatea revizuiriinumărului burselor care se acordă
elevilor din bugetul local, ca urmare a evoluției efectivelor de elevi, a rezultatelor la
învățământ, precum și a reorganizării rețelei școlare începând cu anul școlar 2018-2019;
►prevederile art.8-11 din H.C.L.nr.11/15.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe
anul în curs, cu alocarea sumelor pentru acordarea burselor şcolare în anul 2018;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul
consiliului local.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.a) și alin.(6) lit.a) pct.1, art.45 alin.(2) lit.a) şi
art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001- republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Numărul burselor care se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul
preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a oraşului Ianca în anul 2018,
aprobat prin H.C.L.nr.38/26.04.2018, se actualizează după cum urmează:
Burse de
Burse de
Burse de
Burse sociale
studiu
merit
performanţă
Unitatea de învăţământ
Cuantu
Cuantu Nr Cuantu
Cuantu
Nr.
Nr.
Nr.
m
m
.
m
m
(lei)
(lei)
(lei)
(lei)
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Liceul Teoretic
„C-tin Angelescu” Ianca
Liceul Tehnologic
„Nicolae Oncescu”
Ianca

18
4

30

16

40

4
9

50

-

-

35

30

-

-

5
0

50

-

-

(2) Stabilirea beneficiarilor se face pe baza Criteriilor generale aprobate prin Ordinul
M.E.C.T.S.nr.5576/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza
criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație ale unităților de învăţământ
preuniversitar de stat.
(3) Bursele de studiu, de merit și de performanţă se acordă pe perioada cursurilor
şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de
certificare a calificării profesionale şi pe perioada pregătirii practice, cu încadrarea în sumele
alocate din bugetul local și în limita maximă a cuantumului fiecărei burse, stabilite potrivit
alin.(1) .
(4) Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare, conform art.19
din Criteriile generale aprobate prin Ordinul M.E.C.T.S.nr.5576/2011.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul şi managerii
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ teritorială a orașului
Ianca.
Art.3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea
Consiliului Local nr.38/26.04.2018 privindaprobarea cuantumului şi a numărului burselor care
se acordă din bugetul local elevilor din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza
administrativ teritorială a oraşului Ianca, în anul 2018.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă celor interesaţi şi publicată pe pagina
proprie de internet, prin grija secretarului şi a administratorului reţelei electronice a
comunităţii locale.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(2) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
ALEXANDRU STERIAN

IONEL MOȘESCU

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL IANCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.78
din 25 octombrie 2018
privind: aprobarea proiectului de steag al orașului Ianca, județul Brăila.
Consiliul local al oraşului Ianca, judeţul Brăila, întrunit în şedinţă ordinară la data de
25octombrie 2018;
Având în vedere:
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►dispozițiile art.1 alin.(2), art.2 alin.(4), art.3 alin.(2) și art.4 din Legea Nr.141/2015
privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii;
►Hotărârea Guvernului României Nr.980/2014 privind aprobarea stemei orașului Ianca,
județul Brăila, publicată în Monitorul Oficial al României-Partea I, Nr.838/18 noiembrie 2014;
►procesul verbal nr.19604/12.09.2018, potrivit căruia s-au îndeplinit procedurile
dezbaterii publice şi consultării locuitorilor orașului Ianca și ai satelor aparținătoare în
vederea stabilirii proiectului de steag;
►referatul de aprobare al primarului şi raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3
din cadrul consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi alin.(9), coroborate cu prevederile art.45
alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001-republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 (1) Se aprobă proiectul de steag al oraşului Ianca, judeţul Brăila, prevăzut în anexa
nr.1.
(2) Descrierea şi semnificațiileelementelor însumate ale proiectului de steagal oraşului
Ianca, judeţul Brăila, sunt prevăzute în anexa nr.2.
Art.2 (1) Steagul oraşului Ianca se arborează numai la sediul Primăriei și Consiliului Local,
precum şi la sediile instituţiilor/serviciilor publice de interes local, la intrarea principală,
deasupra acesteia, şi numai împreună cu drapelul României şi drapelul Uniunii Europene.
(2) Steagul orașului Ianca poate fi folosit şi cu prilejul unor manifestări de interes local,
precum şi în cadrul acţiunilor protocolare sau festive, în condiţiile legii.
(3)Drapelele şi steagul prevăzute la alin.(1) vor încadra stema României şi stema
orașului Ianca. În toate cazurile, stema României va fi așezată în stânga stemei orașului
Ianca, privind stemele din faţă.
(4)Drapelele şi steagul vor fi aşezate conform alin.(3), în următoarea ordine: drapelul
României, drapelul Uniunii Europene şi steagul orașului Ianca.
(5)Steagulorașului Ianca, drapelul României şi drapelul Uniunii Europene sunt
arborate în bernă în zilele de doliu naţional, stabilite de Guvern.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi publicată pe pagina proprie de internet, prin grija secretarului orașului.
Art.4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogăHotărârea Consiliului Local
Nr.65/2013 privind aprobareamodelului de drapel al oraşului Ianca, judeţul Brăila.
Art.5 Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Aceasta hotărâre a fost adoptată cu respectarea cerințelor art.45 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
ALEXANDRU STERIAN

IONEL MOȘESCU
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Anexa nr.2 la H.C.L. nr.78/25.10.2018
DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILE ELEMENTELOR ÎNSUMATE
ALE STEAGULUI ORAŞULUI IANCA, DIN JUDEŢUL BRĂILA
Descrierea heraldică a steagului:
Steagul oraşului Ianca - reprezintă o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea
și lungimea steagului de 2/3, format din trei fâșii dispuse vertical în următoarea succesiune a
culorilor, de la hampă: albastru, galben, verde.
În centru, pe fâşia de culoare galbenă, este imprimată stema oraşului Ianca, în partea
de sus este inscripționat statutul localității ‹‹ORAŞUL›› iar jos denumirea ‹‹IANCA›› cu litere
roşii.
Steagul se fixează pe hampă, în partea stângă, pe lăţime.
Semnificațiile elementelor însumate şi a culorilor:
Descrierea stemei
Stema oraşului Ianca se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat
în furcă răsturnată.
În dreapta, în câmp verde, se află un mănunchi compus din trei spice de grâu,
alternând cu trei ştiuleţi de porumb, sub formă de evantai, deasupra cărora, pe mijloc, se
înalţă floarea-soarelui, totul de aur.
În stânga, în câmp auriu, se află o sondă de extracţie albastră.
În partea inferioară, în câmp argintiu, vârful scutului ondulat este albastru.
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Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.
Semnificaţiile elementelor însumate
Spicele de grâu, ştiuleţii de porumb şi floarea-soarelui simbolizează una dintre
ocupaţiile de bază ale locuitorilor, agricultura, iar numărul lor indică cele şapte localităţi
componente ale oraşului.
Sonda face referire la o altă ocupaţie importantă a locuitorilor, extracţia de petrol şi
gaze.
Vârful scutului ondulat reprezintă cele două lacuri din localitate, Ianca şi Plopu.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de
oraş.
Culoarea albastră -este simbol al fidelității şi perseverenței, a cerului, a lumii spirituale.
Culoarea galbenă (sau aur)-semnifică inteligenţă, prestigiu, virtute, forţă, bogăţie.
Reprezintă şi holdele aurii de grâu din timpul verii.
Culoarea verde- simbolizează onoare, raţiune, tinereţe, prospeţime, regenerare,
libertate şi sănătate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAŞULUI,
ALEXANDRU STERIAN

IONEL MOȘESCU
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.56
din 31 octombrie 2018
privind: Modificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul local Romanu intrunit in sedinta ordinară la data de 31.10.2018;
Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-nei Primar
Raportul d-nei referent Radu Badiu Nicoleta din cadrul compartimentului contabilitate;
cu privire la necesitatea aprobării modificării bugetului local ;
Avizele comisiilor de specialitate
In baza Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;
In conformitate cu art.49 al. 5 şi art.50 din Legea nr.273/2006 privind Finantele
Publice Locale;
In conformitate cu Legea nr.270/2013 pentru modificarea si completarea Legii
nr.500/2002 privind finantele publice;
In conformitate cu Legea nr.227/2015 ,actualizată,privind noul Cod Fiscal ;
In conformitate cu art.36,alin..1,2 lit. c şi alin. 4 lit.a din Legea nr.215/2001 republicată cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 45,alin.2 lit. a din Legea nr.215/2001 republicata cu modificarile
ulterioare privind administratia publica locala.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se modifică bugetul local între capitole,articole si alineate cu suma de 235 mii lei
astfel:
- cap. 68.02.10- -----------------------------------= 4 mii lei .
- cap. 68.02.07 ------------------------------------= 4 mii lei sume din TVA.Se scad 4 mii lei
sume din TVA-indemnizatiiasistenti personali si se duc la salarii asistenti personali.
-cap.74.02.20. --------------------------------------= 3 mii lei
-cap.65.02.20.---------------------------------------= 3 mii lei table la Scoala generala sat
Romanu
- Construire împrejmuiri teren footbal sat Romanu -----------=235 mii lei.
Art .2 D-na Radu Badiu Nicoleta,referent în cadrul compartimentului contabilitate ,va duce la
îndeplinire prezenta hotarare.
Art.3 D-ul Zainea Cristian George ,secretar de comună , va face publică prin orice mijloace
de informare Instituției Prefectului,Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila și
tuturor persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.57
din 31 octombrie 2018
privind: aprobarea regulamentului şi vânzarea la licitaţie publică
imobile executate silit din comuna Romanu, judeţul Brăila

a unor bunuri

Consiliul Local al Comunei Romanu întrunit în şedinta ordinara în data de 31
octombrie 2018;

fiscală;

Avand in vedere:
- documentaţia tehnică a bunurilor imobile supuse executării silite/Titlu de proprietate;
- actele de executare silită, sechestrul asigurator al bunurilor imobile executate silit;
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat cu nr.4822/ 29.10.2018;
- expunerea de motive a primarului comunei cu nr. 4735/22.10.2018;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Romanu;
- raportul de evaluare a bunurilor imobile, din Comune Romanu;
- prevederile art. 22, art.250-255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură

- prevederile art. 1730 privind dreptul de preempţiune, din Noul Cod Civil -Legea
287/2009;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b, art. 45 alin. (3) si art 115
alin.1 lit.b) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare.
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Regulamentul privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din executări
silite al Comunei Romanu, judeţul Brăila, conform anexei nr.1 la prezenta hotarare care face
parte integranta din aceasta.
Art.2 Se însuşeşte raportul de evaluare pentru bunurile imobile supuse executării silite prin
licitaţie, intocmit de evaluator ANEVAR –Dinu Valerica, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.3 Se aproba licitaţia publică în data de 26.11.2018, ora 1000, în careofertele se depun în
plic închis până la data de 23.11.2018, ora 1400, la sediul instituţiei Primăria Comunei
Romanu, din str. Sfatului nr. 10, comuna Romanu, judeţul Brăila, la preţul din raportul de
evaluare, pentru bunurile imobile arătate în anexa nr. 3 la prezenta hotarare care face parte
integranta din aceasta.
Art.4 Se aprobă modelul de caiet de sarcini pentru licitaţia publică din data de 26.11.2018,
ora 1000, pentru bunurile imobile supuse executării silite, din Comuna Romanu, judeţul Brăila,
conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.
Art.5 Se împuterniceşte doamna Ioniţă Steluţa, conducătorul organului fiscal şi Primarul
Comunei Romanu, pentru a semna procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau
pentru ansampluri de bunuri.
Art.6 Prezenta hotarare va fi facuta publică si comunicată institutiilor interesate prin grija
secretarului comunei.
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Prezenta Hotarare a fost adoptata astfel : Total consilieri in functie 11; Consilieri prezenti 10 ; Voturi
“PENTRU” 10 ; Voturi “IMPOTRIVA” - ; “ABTINERI” -

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.58
din 31 octombrie 2018

privind: aprobarea scoaterii la inchiriere prin licitatie publica a suprafetei de 0, 9202 ha
teren agricol intravilan pe raza satului Oancea.
Expunerea de motive a d-nei primar Ioniță Steluța;
Referatul de necesitate al d-lui Ing.Dragostin Marian,consilier la compartimentul
agricol si raspunde cu activitatea de urbanism la nivel local;
Avand in vedere avizele celor trei comisii de specialitate din cadrul consiliului local
comuna;
Avand in vedere Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei:
Prevederile art.3 alin.4 si ale art.III,pct 5 din Legea nr.213/1998,modificată,privind
bunurile proprietate publică;
Prevederile art.866 si urmatoarele din Legea nr.287/2009 cu modificarile si
completarile ulterioare privind noul Cod Civil;
In conformitate cu Inventarul domeniului public si privat al comunei noastre;
In conformitate cu art.123 din Legea nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;
In baza art.36 alin.1 si 2 lit. c ,alin. 5 lit.a si b din Legea nr.215/2001,republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.45 primul alineat dinLegea nr.215/2001,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare privind administratia publica locala;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Normele metodologice privind organizarea licitatiilor,prezentareaofertelor
(cererilor) si adjudecarea inchirierilor terenurilor agricole,in suprafata de 0,9202 ha teren
agricol intravilan din care; 0,80 ha identificată în Cv. 56,Parcela 442 Lot 6 și 0,1202 ha
identificata în Cv.34,Parcela 412 pe raza satului Oancea conform Anexei nr.2(Norme
metodologice) care face parte integranta din prezenta hotarare
Art.2 Se aproba Planul de amplasament si delimitare a terenurilor conform Anexei nr.1 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3 Pretul de pornire al licitatiei este în conformitate cu Raportul de evaluare al terenurilor
agricole,taxa de participare este de 100 lei,saltul minim este de 5% si maxim este de 20%
din pretul de pornire al licitatiei,garantia este de 10 % din pretul initial iar perioada de
folosinta a terenului este de 5 ani de zile de la data semnarii contractului de inchiriere si 50 lei
taxa documente dosar ofertant.
Art.4 Se aprobă rapoartele de evaluare la satul Oancea emis de un evaluator autorizat.
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Art.5 Se aprobă modelul contractului-cadru conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă
din prezena hotarare.
Art.6 Se aprobă modelul anuntului publicitar conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă
din prezena hotarare.
Art.7 Se aprobă modelul procesului verbal de punere in posesie a terenului închiriat
adjudecatconform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezena hotarare.
Art.8 Se aprobă membrii comisiei de licitație pentru inchirierea terenurilor agricole din
extravilan în urmatoarea componență:
Presedinte : Chirpac Gheorghe,viceprimar
Secretar
: Zainea Cristian George,secretar comuna
Membrii
: Dragostin Marian,ing.agrocnom
: Radu Badiu Nicoleta,referent
: Soare Rădița,referent
Art.9 Se aprobă membrii comisiei de rezolvare a contestatiilor in urmatoarea componenta:
Presedinte: Ioniță Steluța,primar
Secretar : Toma Elena,inspector
: Vîrban Dorina,referent
Art.10 De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar Ioniță Steluța;
Art.11 D-ul Secretar de comuna va face publica prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.59
din 31 octombrie 2018
privind: reactualizarea
comunei Romanu

Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al

Consiliul local al comunei Romanu întrunit în sedinţa ordinară din data de 31.08.2018.
Văzând :
- Expunerea de motive a primarului comunei Romanu,judeţul Brăila ,
-Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil si d-lui Dragostin Marian,ing.agronom
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Romanu ;
Comform prevederilor art 3,alin ( 4) ,art 21 si art 22 din Legea nr 213/ 1998 actualizată
, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteea ,art 36 alin ( 2 ) lit ( c) , alin 5 , lit ,,
a “ din Legea nr 215 /2001 republicată , privind administraţia publică locală ,precum şi art VI,
VII ,X din Anexa nr 1 a H.G.R. 548/ 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunelor ,
oraşelor,municipiilor şi judeţelor ;
Conform prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil,republicată,cu modificarile
si completarile ulterioare;
Conform prevederilor OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniul institutiilor publice si Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor
263

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul
institutiilor publice;
În baza art.36 alin.1 si 2 lit c
din Legea nr 215 /2001 republicată si modificata
ulterior;
In temeiul art 45 , alin (1 ) din Legea nr 215 /2001 republicată si modificata ulterior,
privind administraţia publică locală ;
HOTĂRĂŞTE :
Art 1 Se aproba si reactualizeaza Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
comunei Romanu conform Anexelor nr 1 si nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre ;
Art 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotarâri îşi încetează aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului local nr .45 din 31.08.2018 ;
Art 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate şi instituţiilor abilitate ;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL
ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
COMISIA SPECIALA PENTRU INTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ROMANU

ANEXA NR.1
INSUSITA DE CONSILIUL LOCAL
PRIN HOTARAREA NR.59/31.10.2018
PRIMARUL COMUNEI ROMANU
IONITA STELUTA

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI ROMANU
Nr.
crt.

Codul
de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele de identificare

0
24.

1
1.2.1.1.

2
Imobil, sat
Romanu

25.

2.2.1.1

Imobil, sat
Romanu

26.

1.6.2.

Imobil, sat
Oancea

3
Trotuar pavele
AmplasamentStr.Republicii,Str.Sfatului
Suprafata =1080 ml.
Amenajare parc joacă si teren
sport.
Vecinatati; N.Sc.gen.Romanu,S.-proprietate
privată,
E.-Str.Republicii,V.Post Politie Romanu
Carte funciară Nr.
Nr,Cadastral
CV.23,P.327.
Suprafata construită = 1609 ml.
Destinaţia :
Clădire
salon
festivităţi
Vecinătăţi : N - proprietate
particulară, S - drum comunal,
E - Primăria Romanu, V - drum
comunal, Cvartalul 1, Parcela
3
Carte funciară nr. 2452, Număr
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Anul
dobândirii
sau, după
caz, al dării
în folosinţă
4
2015

Valoarea de
inventar

2016

638.466,66

2006

20.000,00
21.596,54
========
41.596,54+
46.874,88
========
88.471,421

5
94.512,70

Situaţia juridică
actuală, denumire
act proprietate sau
alte acte
doveditoare
6

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 24/21.06.2007
HCL.74/2017
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27.

1.6.2.

Imobil, sat
Romanu

28.

1.6.2.

Imobil, sat
Romanu

29.

1.8.6.

30

1.8.6.

31.

1.6.4.

Conductă
secundară
apă
potabilă,
sat
Romanu
Conductă
secundară
apă
potabilă,
sat
Oancea
Imobil, sat
Romanu

cadastral 3090
Suprafaţă totală teren - 1.145
mp, din care : suprafaţă
construită - 365 mp
Construcţie
din
paiantă,
acoperită cu tablă
Împrejmuit cu gard lemn şi
plasă din sârmă
Destinaţia : Stadion fotbal
Vecinătăţi ; N – proprietate
particulară, S – DJ 221,VStrada a IV-a, E – proprietate
particulară, Cvartalul 4, Parcela
44
Carte funciară nr. 2555,
Număr cadastral 3367
Suprafaţă totală teren 10.345 mp
Două construcţii metalice pentru
bănci rezervă, în suprafaţă de
12 mp
Tribună metalică în suprafaţă
de 140 mp,
Terenul este împrejmuit cu gard
din plasă

1992

61.391,91

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 24/21.06.2007
HCL.74/2017

Destinaţia : Clădire sală
sportivă
Vecinătăţi : N- şcoala cu clasele
V-VIII, S - postul de Poliţie
Romanu, V - Biserica Ortodoxă,
E-Teren arabil Consiliul local,
Cvartal 23, Parcela 323,
Carte funciară nr. 2277, Număr
cadastral - 3092
Suprafaţă teren - 241 mp, din
care: suprafaţă construită - 160
mp
Construită din cărămidă,
acoperită cu tablă
Împrejmuit cu gard din sârmă şi
din scândură

2007

131.708,80

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 24/21.06.2007

Lungime conductă - 15,00 km
Conductă PVC
Diametru - 100 mm.

1990

-

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 19/26.03.2009

Lungime conductă - 10,00 km
Conductă PVC
Diametru - 100 mm.

1990

-

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 19/26.03.2009

Destinaţia :
Anexă
gospodărească furaje
Vecinătăţi : N - sediul Consiliului
local, S - proprietate particulară,
E - teren curţi construcţii
Consiliul Local, V – teren
Consiliul Local, Cvartalul nr.

1985

0,10+
0,10
=====
0,20

Hotărârea
Consiliului Local
nr. 19/26.03.2009
HCL.74/2017
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32.

1.6.4.

Imobil, sat
Romanu

33, Parcela nr. 489
Carte funciară nr. 2.276,
Număr cadastral - 3.099
Suprafaţă totală teren – 2.290
mp, din care: suprafaţă
construită - 80 mp
Clădire construită din
cărămidă, acoperită cu ţiglă
Destinaţia : Sediul Consiliului
Local(Primăria nouă)
Vecinătăţi : N – strada, S proprietate
particulară, E dispensarul medical uman, V –
teren Consiliul local, Cvartalul
nr. 33, Parcela nr. 489
Carte funciară nr. 2276, Număr
cadastral 3099
Suprafaţă totală teren - 2.990
mp,
din care: suprafaţă
construită - 470,265 mp
Clădire construită din cărămidă,
acoperită cu învelitoare din ţiglă
Birou Compartimentul Registrul
agricol si Asistența sociala
Gard împrejmuire fier forjat

2009
783.088,00
28.939,43
========
812.027,43+
6910
=========
818.937,43+
54.603,05
=========
873.540,48

493.200

HCL nr.11
din
27.02.2014

1.979.954,34

HCL nr.65
din 16
Decembrie
2016

33.

1.3.7.

Drumuri de
exploatare

Pe raza comunei Romanu în suprafață
de 127,50km.însumănd suprafața de
53,28 ha.

34

1.8.6

Extinderea și
modernizarea
sistemului de
alimentare cu apă
500 buc. Lămpi +
Becuri
331 mp.teren cuticonstr.

Sat Romanu- 19.741 ml
Sat Oancea -12.337 ml

2015

Iluminat public stradal sat Romanu si
sat Oancea
Pe raza comunei Romanu ,sat Romanu
T.45,P.709/2 Statie pompare apa
potabilă.Pe aceasta suprafata se afla
constructiile C.1,C2 si C3,respectiv
statie pompare si tratare apă ,bazin
beton colectare apă și rezervor apă.

2018

528.596

1957

40.936

35
36

2014

Autorizaţie
de
construire
nr.
169/8.06.2007
Autorizaţie
de
construire
nr.
121/25.08.2008
continuare lucrari
Proces verbal de
recepţia finală a
lucrării
nr.2402
din26.06.2009
HCL 74/2017

2016

HCL nr.45
din 31
August 2018

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Romanu, judeţul Brăila
Preşedinte : Ioniță Steluța,primar _______________________________
Secretar
: Zainea Cristian,secretar comună ______________________
Membrii
: Chirpac Gheorghe,viceprimar ________________________
Radu Badiu Nicoleta,referent _________________________
Dragostin Marian,consilier ___________________________
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ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
COMISIA SPECIALA PENTRU INTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC
DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ROMANU

ANEXA NR.2
INSUSITA DE CONSILIUL LOCAL
PRIN HOTARAREA NR.59/31.10.2018
PRIMARUL COMUNEI ROMANU
IONITA STELUTA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI
PUBLIC AL COMUNEI ROMANU

SECTIUNEA I. BUNURI IMOBILE

NR
CR
T

COD
DE
CLASIFICAR
E

DENUMIRE
A BUNULUI

ELEMENTE DE
IDENTIFICARE

0

1

2

3
Traseu :VoineştiOancea-Romanu

1

2

3

1.3.7

Drum
comunal
2

Lungime : 6,10 km.
din care

1.3.7

Străzi
comunale
Satul
Romanu

1.3.7

Străzi
comunale
Satul
Oancea

Lungimea totală =
15,34 km. Din care:
- Piatră = 14,14
km
- Asfalt = 1,950
km

4

1.8.6

0

1

2
Puţ forat Nr.

1998

-Asfaltat = 6,10
km
Km 6 + 500/Km
14+000
Lungime totală =
20,70 km. Din care:
- Asfalt
= 3,80
km
- Piatră
=
16,90 km

Conductă
aducţiune
apă

ANUL
DOBANDIR
II IN
FOLOSINT
A SAU
DUPA CAZ
AL DARII
IN
FOLOSINT
A
4

Traseul = Oancea
– Romanu
Lungime = 8,00 km
Conductă
azbociment
Diametru 125 mm.
3
Amplasament:
Incinta fostului CAP

267

1879

2018

1990

4

VALOARE
DE
INVENTAR

SITUATIA
JURIDICA
ACTUALA,DENUMI
RE ACT
PROPRIETATE SAU
ACTE
DOVEDITOARE

5

6

849.537+
4.587.202,75
==========
5.436.739,75
+
834.105,55
==========
=
6.270.845,30

Hotărărea Consiliului
Local nr. 9 /
13.03.1998
HCL.74/2017

162.140+
321..702,50
=========
483.842,50+
56.990,72
==========
=
540.833,29
133.576+
43.330
=========
176.906+
392.295,66
==========
=
569.201,66
233.310+
117.601,09
=========
350.911,09

5

Hotărărea Consiliului
Local nr. 21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

Hotărărea Consiliului
Local nr. 21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

Protocolul nr. 593/
24.08.1992
HCL.74/2017

6
Protocolul nr. 593/
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1 satul
Oancea
5

1.8.1

Oancea
Adăncime = 150
ml

24.08.1992
HCL.74/2017
1970

252.795+
12,00
=========
252.807

Suprafaţă
construită =13 mp.
Clădire
din
cărămidă,acoperită
cu tablă
Teren curti
constructii 457 mp

6

1.8.1

7

1.8.1

0

1

Puţ forat Nr.
2 satul
Romanu

Puţ forat
Nr.3 satul
Oancea

2

Imprejmuit cu gard
din sărmă
Cvartal 17 ,
Parcela 121/75
Carte funciară
nr.70077,Număr
cadastral 70077
Amplasament:
Incinta fostului CAP
Oancea
Adăncime = 150
ml
Suprafaţa
construită= 14 mp.
Clădire din
cărămidă,acoperită
cu tablă
Teren curticonstructii 502 mp.
Imprejmuit cu gard
din sărmă
Cvartal 35 , Parcela
412
Amplasament :Incin
ta fostului CAP
Oancea
Adăncime = 150
ml
Suprafaţă
construită = 13 mp.
Clădire din
cărămidă,acoperită
cu tablă
Teren curti
constructii 489 mp
Imprejmuit cu gard
din sărmă
Cvartal 56 , Parcela
642
Carte funciară
nr.2681,Număr
cadastral 3460

3

Protocolul nr. 593/
24.08.1992
1970

285.388

1957

8,00

4

268

Protocolul nr. 593/
24.08.1992

5

6
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8

9

10

0

11

1.6.4

1.6.2

1.6.2

1

1.6.2

Imobil sat
Romanu

Imobil sat
Romanu

Imobil sat
Romanu

2

Imobil sat
Romanu

Destinaţia : Sediul Consiliului Local
Vecinătăţi : N – stradă, S.- proprietate
particulară
E.- Dispensar uman ,V-teren primărie
Cvartal 33,Parcela 489
Carte funciară nr.2276,Număr cadastral
3093
Suprafaţă totală teren= 2.990 mp, din
care :
Suprafaţă construită = 197 mp.
Clădire construită din paiantă,acoperită cu
tablă
Imprejmuit cu gard din lemn şi plasă
sărmă
Destinaţia : Clădire Cămin Cultural
Vecinătăţi: N – strada,S- cladire cu 5
camere primărie
E - stradă,V – dispensar uman primărie
Cvartal 33 ,Parcela 487
Carte funciară nr.2278,Număr cadastral
3095
Suprafaţă totală teren= 1.074 mp. din
care:
Suprafaţă construită=438 mp
Clădire din cărămidă.acoperită cu tablă
In două camere funcţionează biblioteca
comunală
636 mp. Piață pavată
Destinaţia : Clădire Remiză P.S.I.
Vecinătăţi : N -Proprietate particulară
S – Proprietate particulară
E -Proprietate particulară,
V – Strada
Cvartal 32, Parcela 470/1
Suprafaţă totală teren = 200 mp. din
care :
Suprafaţă construită= 137 mp.
Clădire construită din cărămidă,acoperită
cu tablă

3
Destinaţia : Clădire Scoală cu
clasele V-VIII
Vecinătăţi : N – Proprietate
particulară
S – Teren Primărie
E - Strada a IV-a
V – Scoală veche cls I-IV.
Cvartalul 23,Parcela 323
Carte funciară nr.2277,Număr
cadastral 3092
Suprafaţă totală = 4367 mp.
din care :
Suprafaţa construită = 456 mp
Clădire din cărămidă ,acoperită
cu tablă
Imprejmuit cu gard din
beton+împrejmuire gard fier
forjat
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1940

6,23+
87.059,28
===========
87.065,51

230.348+
59.365,47
===========
289.713,47+
109.956,35
===========
399.669,82

1953

Hotararea
Consiliului local
nr 21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

Hotararea
Consiliului local
nr.21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

2018

1990

2,70+
1.390
=======
1.392,70

4

5

1968

1.728.498,77
10.000,00
=========
1.738.498,77

Hotararea
Consiliului local
nr.21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

6
HCL nr.16 / 09.04.2001
HCL nr.55/30.10.2012
HCL nr.64/20.12.2012
HCL nr.14 /16.02.2018
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12

13

1.6.2

1.6.2

14
1.6.2

Imobil sat
Romanu

Imobil sat
Romanu

Imobil
sat
Romanu

Destinaţia : Clădire Scoală cu
clasele I-IV
Vecinătăţi : N – Proprietate
particulară
S - Biserica Ortodoxă
E - Scoala cu cls.V-VIII
V. – Strada a III-a
Cvartalul 23,Parcela 323
Carte funciară nr.2270,Număr
cadastral 3092
Suprafaţă totală = 4608 mp. din
care :
Suprafaţă construită = 384 mp.
Clădire construită din
cărămidă,acoperită cu tablă
Destinaţia : Clădire Salon
Festivităţi
Vecinătăţi : N - Proprietate
perticulară
S - Strada, E-Proprietate
particulară
V.- Proprietate particulară
Cvartalul 24,Parcela 340
Carte funciară nr.2451,Număr
cadastral 3088
Suprafaţă totală 1228 mp.din
care :
Suprafaţă construită = 317 mp.
Clădire din cărămidă,acoperită
cu tablă
Imprejmuit cu gard din plasă
sărmă
Alee Sală festivități

Destinaţia : Clădire Bibliotecă
scolară(clădire director)
Vecinătăţi : N –Proprietate
particulară
S – Scoala cu clasele I-IV
E – Scoala cu clasele I-VIII
V – Strada a III-a
Cvartalul 24,Parcela 340
Carte funciară nr.2277,Număr
cadastral 3092
Suprafaţa construită = 86 mp.
Construită din cărămidă,acoperită
cu ţiglă
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Hotararea Consiliului local
nr.16 / 09.04.2001
HCL nr.5/26.01.2012

1963

148.095,68

Hotararea Consiliului local
nr.21 / 21.07.1999
HCL.74/2017

1967

379.028+
217.383,94
=========
596.383,94+
19.046,00
===========
615.429,94

2017

1963

2,20
99.558,44
==========
99.560,64

HCL nr.
09.04.2001
HCL nr.
60/19.12.2013
HCL.74/2-17

16 /
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15

16

17

18

1.6.2

1.6.2

1.6.2

1.6.2

Imobil
sat
Oancea

Imobil
sat
Oancea

Imobil
sat
Romanu

Imobil
sat
Oancea

Destinaţia : Clădire Scoală cu
clasele I-IV
Vecinătăţi : N – Sc Podgoria
Tămboieşti SRL
S – Stradă
E - Stradă
V - Proprietate particulară
Cvartalul 24,Parcela 361,262
Carte funciară nr.2370,Număr
cadastral 3181
Suprafaţă totală = 3067 mp din
care:
Suprafaţă construită = 426 mp.
Clădire construită din
cărămidă,acoperită cu tablă
Imprejmuit cu gard din plasa şi
scăndură
Destinaţia : Anexă Scoală clasele IIV (casa directorului) Vecinătăţi : N
- Scoală S – Stradă
E – Strada
a IV-a
V-Proprietate particulară
Cvartalul 24,Parcela 361,262
Carte funciară nr.2370,Număr
cadastral 3181
Suprafaţa construită = 78 mp.
Cvartalul 24,Parcela 361,262
Construită din cărămidă,acoperită
cu tablă
Destinaţia : Clădire Grădiniţă
Vecinătăţi : N – Proprietate
particulară
S – Proprietate particulara ,E –
Proprietate particulară
V – Strada a IV-a
Cvartalul 24,Parcela 338/2
Carte funciară nr.2281,Număr
cadastral 3096
Suprafaţa totală = 4127 mp. din
care :
Suprafaţă construită = 296 mp.
Clădire construită din
cărămidă,acoperită cu tablă
Imprejmuit cu gard din fier beton şi
scăndură+amenajare teren joacă
Destinaţia: Clădire Grădiniţă
Vecinătăţi : N – Proprietate
particulară
S - Biserica Ortodoxă E –
Proprietate particulară
V - Strada a IV-a
Cvartalul nr.23,Parcela 252
Carte funciară nr.2371,Număr
cadastral 3182
Suprafaţă totală = 1.849 mp. din
care :
Suprafaţă construită = 271 mp
Clădire din cărămidă,acoperită cu
tablă
Imprejmuit cu gard din
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Hotararea Consiliului
local nr.16 /
09.04.2001
HCLnr.5/26.01.2012
1965

1965

1963

169.401,55

34.701

116.779,46
48.000.00
41.286.21
==========
206.065,67

Hotararea Consiliului
local nr.16 /
09.04.2001

HCL nr.
16 / 09.04.2001
HCLnr. 5/26.01.2012
HCL nr.
55/30.10.2012
HCL nr. din
16.02.2018

HCL nr.16 /
09.04.2001
HCL nr.5/26.01.2012
HCL nr. din
16.02.2018
1965

385.872,50
16.880,34
21.883,26
========
424.636,10+
113.155,17
===========
537.791,27
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scăndură+amenajare teren joacă

Imobil
sat
Romanu
19

0

20

21

1.6.2

1

2

Teren intravilan
satul Romanu

Teren intravilan
satul Oancea

Destinaţia : Clădire Dispensar uman
Vecinătăţi N – Stradă
S – Proprietate particulară
E – Căminul Cultural
V – Primaria locală
Cvartalul 33,Parcela 488
Carte funciară nr.2282,Număr
cadastral 3091
Suprafaţa totală = 2129 mp. din
care :
Suprafaţa construită = 247 mp.
Construită din cărămidă,acoperită
cu tablă
Cvartalul 33,Parcela 488
Imprejmuit cu gard scăndură şi
plasa sărmă
3
Destinaţia: Cimitir Ortodox
Vecinătăţi : N – DJ 221
S - Cimitir Catolic
E - Drum exploatare
V - Strada a VIII –a
Cvartalul 10,Parcela 110
Suprafaţă totală =- 20.000 mp.
Imprejmuire cu gard din beton,
plasă sărmă și fier forjat

Destinaţia : Cimitor Ortodox
Vecinătăţi : N – Drum
exploatare
S - Cimitir Adventist ,E-Canal
alimentare
V-Drum comunal
Cvartal 4,parecela 26,27
Suprafaţă totală = 2.935 mp.
Imprejmuit cu gard din plasă
sărmă

272

Hotararea Consiliului
local nr.21 /
21.07.1999
HCL.74/2017

1972

26.445,73+
440.006,57
=========
466.452,30

4

5

1890

-

6

Hotararea Consiliului local
nr. 21 / 21.07.1999

2018

158.012,96

1890

-

Hotararea Consiliului local
nr. 21 / 21.07.1999
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Teren intravilan
satul Oancea

22

0

23

1

2

Teren intravilan satul
Romanu

Destinaţia : Cimitirul Adventist
de Ziua a 7 a
Vecinătăţi : N –Cimitir Ortodox
S – Proprietate particulară
E – Canal alimentare
V – Drum comunal
Cavrtalul 4,Parcela 28
Suprafaţa totală = 1.422 mp.
Imprejmuit cu gard din plasă
sărmă

3
Destinaţia : Cimitir Catolic
Vecinătăţi : N - Cimitir
Ortodox
S- Proprietate particulară
E- Drum exploatare
V- Strada a VIII -a
Cvartalul 10, Parcela 110
Suprafaţa totală = 5.000
mp.
Imprejmuit cu gard din
plasă sărmă

1952

-

4

5

1999

-

Hotararea Consiliului local
nr. 21 / 21.07.1999

6

Hotararea Consiliului local nr 21 /
21.07.1999

Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei
Romanu, judeţul Brăila
Preşedinte : Ioniță Steluța,primar _______________________________
Secretar
: Zainea Cristian,secretar comună ______________________
Membrii
: Chirpac Gheorghe,viceprimar ________________________
Radu Badiu Nicoleta,referent _________________________
Dragostin Marian,consilier ___________________________

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.60
din 31 octombrie 2018
privind: Actualizarea inventarului domeniului privat al comunei Romanu Judetul Braila.
Avand în vedere expunerea de motive a d-nei Ionița Steluța,primar al comunei
RomanuA-Raportul d-nei Radu Badiu Nicoleta,contabil si d-lui Dragostin Marian,ing.agronom
Avand in vedere avizele favorabile ale comisilor de specialitate;
273
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In conformitate cu art.29 alin.7 din Legea nr.l8/1991,modificata privind legea fondului
tunciar;
In baza art.36,alin..l,2 lit.c , art.122 și 123 din Legea nr.215/2001 republicata și modificată ulterior;
In temeiul art.45 alin..3 din Legea nr.215/2001 republicata și modificată ulterior
privind administratia publica locala;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei
Romanu,jud.Braila,conform Anexei nr.25 care face parte din prezenta hotarare.
Art.2 De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-na primar al comunei
RomanuJud.Braila impreuna cu întreaga comisie speciala pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei noastre.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărări își înceteaza aplicabilitatea prevederile HCL
nr.18/26.02.2015
Art.4 D-ul secretar de comuna va face publica prin once mijloace de informare petsoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA ROMANU
COMISIA SPEILA PENTRU INTOCMIREA
INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUESC
DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI ROMANU

ANEXA NR.25
INSUSITA DE CONSILIUL LOCAL ROMANU
PRIN HOTARAREA NR. 21 / 26.03.2009
REACTUALIZATA PRIN HCL NR. 60 /31.10.2018
PRIMARUL COMUNEI ROMANU
IONIȚĂ STELUȚA

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI
PRIVAT AL COMUNEI ROMANU
================================================================================
NR. COD
DENUMIREA BUNULUI
ELEMENTE DE IDENTIFICARE
ANUL
VALOARE
SITUATIA
CRT. DE
DOBANDE
JURIDICA
CLASIDIRII IN
INVENTAR
ACTUALA
FICARE
FOLOSINTA
===========================================================================================================
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
===========================================================================================================
Suprafaţa totală = 2446 mp.
1992
Hotărărea
cvartal 33,parcela 490
Consiliului
Imprejmuit cu gard scăndură şi plasă
Local nr.24/
Vecinătăţi : N – Drum comunal V-Strada a 3a
21.06.2007
S – Proprietate particulară E-Primaria locală
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.

Teren curţi-construcţii
( Abator fam.Ioniţă)
sat Romanu

2.

Teren arabil
(Albu Gh.)
sat Romanu

Suprafaţa totală = 2045 mp.
cvartal = 42,parcela = 677
Vecinătăţi N- Proprietate Albu Gh.
S- Strada
E – Strada a VI-a
V- Proprietate Talaz L.
Imprejmuit cu gard din sărmă

1992

-

HCL nr.9 din
22.03.1994

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Teren curţi construcţii
Suprafaţa totală = 735 mp.
1992
Hotărărea
(lăngă şediul SC Filodendrona) cvartal 45,parcela 709/3 Lot 2/1/3/1/2
Consiliului
sat Romanu
Vecinătăţi : N. –clădiri propr.privată
Local nr.32/
S.- teren propr.privată
29.07.2005
E -Proprietate SC Filodendrona
V. –Păsunea Consiliului local
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.
Teren arabil
Suprafaţa totală = 300 mp.
1992
HCL nr.9 din
(lăngă Stefan Ruben)
cvartal 41,parcela 654
22.03.1994
vecinatati : N – proprietate Stefan R.
S.- proprietate Anghel V.
V – proprietate Stefan R.
E – proprietate Furieşu R.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Teren neproductiv
Suprafaţă totală = 1,00 ha., cvartal 7
1992
HCL nr.10 din
intravilan sat Romanu
Vecinătăţi : N – drum comunal
19 02.2009
( lăngă Potîrniche M.)
S- most.Potărniche Stoian
E.-Proprietaţi particulare
V –Strada a VI -a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sentinţa civilă nr
3572/2.05.2001
Judecătoria Br.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
Imobil sat Romanu
5 camere din fosta brutărie
2005
Hotărărea
( fosta Brutărie
Suprafaţa teren = 225 mp.
Consiliului
SC Romagricola SA)
Cvartal 33,parcela 486/1
Local nr.29
29.07.2005
Vecinătăţi : N şi V – teren Primaria Romanu
S - fosta SC Romagricola
E – Strada a IV-a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.
Teren agricol intravilan Oancea
Suprafaţa totală = 82.971 mp.
1992
Hotărărea
( incinta fostului CAP Oancea)
cvartal 56,parcela = 642
Consiliului
3.

6.

Teren agricol intravilan Romanu
(incinta fostului CAP.Romanu)

Suprafaţa totală = 67.178 mp.
cvartal 82,parcela 468/4,468/6

-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vecinătăţi : N- proprietati particulare
Local nr.24/
S- drum exploatare
21.06.2007
E- Drum comunal- V.proprietati particulare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Teren agricol intravilan
Suprafaţă totală = 1570 mp.
1992
Hotărărea
( lăngă Sala de festivităţi Oancea)
cvartal 1,parcela A2,Lot 1
Consiliului
Vecinătăţi : N – proprietar most. Costache N.
Local nr.24/
S- drum comunal
21.06.2007
E- drum comunal
V- teren primarie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

Teren agricol intravilan
( lăngă fam.Cimpoieşu)

Suprafaţă totală = 900 mp.
1992
Hotărărea
cvartal 42,parcela 527
Consiliului
Vecinataţi : N- drum comunal
Local nr.24/
S- Most.Mihăila Filip
21.06.2007
E – Drum comunal
V- Most.Trifan Răducan
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.
Teren agricol intravilan
Suprafaţă totală = 957 mp.
1992
HCL 24 din
( Dumitru I.)
cvartal 3 ,parcela 18
21.06.2007
Vecinătăţi : N – drum exploatare
S - moşt.Stroe Pantelimon
E – Proprietate Prozona M.
V - strada a IV-a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.
Teren agricol intravilan
Suprafaţă totală = 551 mp.
1992
HCL nr.24 din
( Roscă Stelică)
cvartal 51,parcela 609/1 Lot 1
21.06.2007
Vecinătăţi : N şi V.- Roşca Stelică
S şi E – Drum comunal
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.

Teren agricol intravilan
( lăngă Vrabie I )

Suprafaţă totală = 3600 mp.
cvartal 4,parcela 29/1
Vecinatăţi : N – most.Banciu Gheorghe
S. şi V – drum comunal
E – canal alimentare apă

1992

-

HCL nr.24 din
21.06.2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992
HCL nr.24 din
Suprafaţă totală = 1202 mp.
cvartal 34,parcela 412
21.06.2007
Vecinătăţi : N – Prozan Ilie
S. şi V. - Drum comunal
E – canal alimentare apa
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.
Teren agricol intravilan
Suprafaţa totală = 700 mp.
1992
HCL nr.24 din
(lăngă SC Podgoria Tîmboieşti)
cvartal 24,parcela 260
din 21.06.2007
Vecinătăţi : N – most.Puţaru Jenica
S – Clădire SC Podgoria Tîmboieşti
E – Strada IV-a
V – Porprietăţi private
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

Teren agricol intravilan
(langă Prozan I)

16.

Păsune

Suprafaţa totală extravilan: 671,0361 ha. din care :
1992
H.C.J. de
satul Romanu = 488,5238 ha
Fond funciar
satul Oancea = 182,5123 ha
nr.285/20.07.
Identificarea parcelelor este conform Anexei 14 la Regulament
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.

Teren neproductiv

Suprafaţă ameliorată prin Impădurire = 25,55 ha. din care :
8,00 ha sat Oancea

2007

-

HCL nr.17/18.05.1999

sat Romanu şi Oancea
5.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.

Teren neproductiv
sat Romanu
Extravilan

Suprafaţa totală platformă gunoi = 3,11 ha.
1992
Hotărărea Comisiei de
tarlaua 93,parcela 536
Fond funciar nr.285/
Vecinataţi N – canal alimentare
20 iulie 2007
S - proprietăţi particulare
E şi V -drumuri exploatare
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.

Teren neproductiv
sat Romanu extrav.

Suprafaţa totală = 20,37 ha.
Conform măsurătorilor efectuate Legea 165/2013

1992

-

HCL nr. 10 / 19 02.2009

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. 2.4.2.

Teren extravilan
satul Romanu

Destinaţia : Pădure se salcămi
Vecinătăţi : N.- Drum exploatare
S şi V.- Păşune
E.- Drum exploatare
Tarlaua 66,parcela 411,
Suprafaţa în extravilan = 40,20 ha.

2003

580.548

Titlul de proprietate
500-21/10.11.2003
H.C.L. nr.45/2004
Hotararea Comisiei
Judetene de fond
funciar nr.183 din
29.05.2000
===========================================================================================================

COMISIA PENTRU INVENTARIEREA BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL
PRIVAT AL COMUNEI ROMANU
Preşedinte : Ioniță Steluța,primar _________________________________
Secretar : Zainea Cristian George,secretar__________________________
Membrii
: Chirpac Gheorghe,viceprimar ___________________________
Radu Badiu Nicoleta,referent,___________________________
Dragostin Marian,ing.agronom __________________________
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.61
din 31 octombrie 2018
privind: aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru
anul 2019
Avand in vedere referatul d-lui Chirpac Gheorghe,viceprimar pentru aprobarea
Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2019 .
Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si
rurale,modificata si completată prin Legea nr.515/2002;
In conformitate cu art.22 din OGR. nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor
precum si pentru evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil;
In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6 lit.a,pct.2 din Legea
nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia
publica locala;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Programul pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2019,
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 D-ul Chirpac Gheorghe,viceprimar,va răspunde de ducere la îndeplinire Programul
pentru întreținerea drumurilor de interes local pentru anul 2019.
Art.4 D-ul Secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA ROMANU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.62
din 31 octombrie 2018
privind: aprobarea Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019 .
Avănd în vedere adresa nr.14519 din 29.10.2018 a Instituției Prefectului-jud.Braila;
Expunerea de motive a d-nei Primar privind necesitatea pregatirii masurilor pentru
sezonul rece 2018-2019
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Avand in vedere referatul
d-lui
Chirpac Gheorghe,viceprimar, cu privire la
necesitatea intocmirii Planului de masuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019.
Avizele comisiilor de specialitate;
In conformitate cu OGR nr.21/2002 privind gospodărirea localitatilor urbane si
rurale,modificata si completată prin Legea nr.515/2002;
In conformitate cu OUG nr.43/1997,republicată privind regimul drumurilor precum si
pentru evitarea blocării acestora în perioada timpului nefavorabil;
In baza art.36 alin. 1,2,lit. a ,d,alin. 3 lit.b,alin. 4 lit. a, alin. 6 lit.a,pct.2 din Legea
nr.215/2001 republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art.45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 privind administratia
publica locala;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aprobă Planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019 conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 D-ul Chirpac Gheorghe, viceprimar, va răspunde de ducere la îndeplinire a Planului de
masuri pentru perioada sezonului rece 2018-2019.
Art.3 D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare persoanelor
interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
ZAINEA CRISTIAN GEORGE

PUIA IONEL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.62
din 25 octombrie 2018
privind
aprobarea Regulamentului privind
regimul finantarilor nerambursabile
acordate de la bugetul local al comunei Movila Miresii pentru proiectele si programele
sportive, în baza prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu
modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
data de 15.10.2018;
Având în vedere:
Necesitatea unei reglementari unitare privind finantarea programelor si proiectelor
sportive derulate in comuna;
Referatul de aprobare intocmit de dl.primar si referatul intocmit de secretarul comunei;
Avizul favorabil ale comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agreement;
-avizul favorabil al Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea
ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor;
prevederile art. 18 ˡ, 67, din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si
completarile ulterioare;
-prevederile 49 din HGR nr. 884 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
-prevederile HGR nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederilor Ordinului MTS nr. 664/2018, privind finanţarea din fonduri publice a
proiectelor şi programelor sportive;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(6) si art. 45, alin.(1) din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la
bugetul local al comunei Movila Miresii pentru proiectele si programele sportive, în baza
prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la indeplinire de catre Institutia Primarului comunei
Movila Miresii prin aparatul de specialitate.
Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, prin grija
secretarului comunei.
Art.4 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
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Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
Anexa la HCL nr. 62 /25.10.2018

REGULAMENT
privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al comunei
Movila Miresii pentru proiectele si programele sportive, în baza prevederilor Legii
educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare
Cap.I. Dispozitii generale
1.Scop si cadrul legislativ
Art.1 Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general, conditiilor,
criteriilor şi a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul
local pentru proiecte si programe de activitate sportive in conformitate cu prevederile Legii
nr. 69/2000, cu mdificarile si completarile ulterioare.
Art.2 În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
a)
autoritate finanţatoare - autoritate publică locală care acordă o finanţare pentru
proiecte/programe sportive, în condiţiile legii;
b)
beneficiar - solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare în urma
aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte de finanţare a programelor sportive;
c)
activitate generatoare de profit - activitate care produce profit în mod direct
pentru o persoană fizică sau juridică;
d)
cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţare în
cadrul unui proiect/program sportiv;
e)
contract de finanţare - contract încheiat, în condiţiile legii, între o autoritate
publică, denumită în continuare autoritate finanţatoare, şi un beneficiar structură sportivă de
drept public sau de drept privat cu personalitate juridică sau alte instituţii şi organizaţii
conform legislaţiei în vigoare;
f)
contract de activitate sportivă - contract încheiat, în condiţiile legii, între
structura sportivă şi o persoană fizică independentă (PIF) care poate fi: sportiv, antrenor,
kinetoterapeut, maseur, doctor sportiv, asistent medical sportiv, manager sportiv, director
tehnic, statistician, operator video, organizator de competiţii, personal auxiliar, alte persoane
care contribuie la realizarea acţiunilor sportive dintr-un program sportiv de utilitate publică;
g)
structură sportivă - structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public
sau privat, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr
de înregistrare în Registrul sportiv;
h)
unitate de învăţământ - unitate de învăţământ cu personalitate juridică care are
înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă şcolară fără personalitate juridică, deţinătoare
a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit un număr de înregistrare în
Registrul sportiv şi care solicită finanţarea unui proiect/program sportiv, în condiţiile legii;
i)
instituţie de învăţământ - instituţie de învăţământ superior cu personalitate
juridică, care are înfiinţată, în condiţiile legii, o asociaţie sportivă universitară fără
personalitate juridică, deţinătoare a certificatului de identitate sportivă, căruia i-a fost atribuit
un număr de înregistrare în Registrul sportiv, care solicită finanţarea unui proiect/program
sportiv, în condiţiile legii;
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j)
finanţare - alocare financiară din fonduri publice pentru implementarea
proiectelor/programelor sportive iniţiate de către structurile sportive, unităţile şi instituţiile de
învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru
proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, de către
autorităţile deliberative, în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile
Legii nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile Ordinului ministrului
tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi
programelor sportive (ordin) şi cu celelalte dispoziţii legale în materie pentru programele
sportive de utilitate publică;
k)
finanţare nerambursabilă - alocare financiară din fonduri publice pentru
materializarea proiectelor/programelor structurilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe
ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile ordinului şi cu celelalte
dispoziţii legale în materie pentru programele sportive de utilitate publică;
l)
fonduri publice - sume alocate din bugetul autorităţilor centrale sau locale
pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive, în condiţiile legii;
m) solicitant - structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în vigoare, instituţie
sau organizaţie îndreptăţită să solicite finanţarea şi să depună o cerere de finanţare pentru
un proiect/program sportiv;
n)
proiect sportiv - plan sau intenţie de a întreprinde/ organiza un complex de
activităţi cu caracter sportiv ce vizează testarea, selecţia, iniţierea, pregătirea de sportivi întro anumită ramură sau disciplină sportivă, eveniment sportiv secvenţial din cadrul unui
program/calendar al unei structuri sportive;
o)
program sportiv - complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor
obiective de performanţă cu caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un
sezon competiţional, cu caracter administrativ (de implementare, întreţinere şi modernizare)
în cazul programului de dezvoltare a infrastructurii sportive. Categoriile de acţiuni care
constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire
sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive.
Categoriile de acţiuni care stau la baza materializării unui program de construire,
modernizare, întreţinere de infrastructură sportivă sunt: studiul de fezabilitate, actul de
proprietate al terenului şi bazei sportive, dacă este cazul, schiţa cadastrală, procesul - verbal
de predare/primire, dacă este cazul, devizul, caietul de sarcini, proiectul arhitectural, avizele
şi autorizaţiile de construcţie, dovada cofinanţării lucrărilor, în ordinea etapizată stabilită de
legislaţia în vigoare, şi autoritatea finanţatoare. Programele sportive aprobate de către
autoritatea deliberativă sunt denumite "programe sportive de utilitate publică";
p)
sezon competiţional - complex de acţiuni sportive însumate în cadrul unui
program sportiv, organizat de către o structură sportivă înfiinţată în condiţiile legislaţiei în
vigoare la sporturi individuale sau jocuri sportive, însemnând: acţiuni pregătitoare,
cantonamente de pregătire, competiţii sportive amicale şi oficiale, turnee de pregătire şi
calificare, alte acţiuni specifice de pregătire, promovare şi închidere a unui program sportiv
(festivitate/eveniment de premiere); q)acţiune de pregătire sportivă - acţiune sportivă
desfăşurată în ţară sau în străinătate, realizată în baza unui program stabilit, sub
supravegherea uneia sau mai multor persoane calificate, având ca scop dezvoltarea
psihomotrică a individului şi participarea la competiţii sportive;
q)
competiţie sportivă - acţiune sportivă organizată de structuri sportive şi/sau de
alte entităţi competente, în baza unui regulament, care are ca obiective ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri şi/sau obţinerea victoriei;
r)
competiţie sportivă internă - competiţie sportivă la care, conform regulamentului
de desfăşurare, pot participa numai sportivi din cadrul structurilor sportive din România;
281

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
- competiţie sportivă internă de nivel naţional - competiţie sportivă internă care are ca
obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel naţional;
- competiţie sportivă internă de nivel zonal sau interjudeţean - competiţie sportivă
internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la
nivel zonal ori interjudeţean sau promovarea în eşalonul valoric superior;
- competiţie sportivă internă de nivel judeţean - competiţie sportivă internă care are
ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui câştigător la nivel judeţean
sau promovarea în eşalonul valoric superior;
- competiţie sportivă internă de nivel comunal, orăşenesc sau municipal - competiţie
sportivă internă care are ca obiectiv stabilit prin regulamentul acesteia desemnarea unui
câştigător la nivel comunal, orăşenesc sau municipal;
- competiţie sportivă internaţională - competiţie sportivă la care, conform
regulamentelor de desfăşurare, pot participa sportivi din cadrul unor organizaţii sportive din
mai multe ţări;
ş) alte acţiuni sportive - acţiuni care prezintă interes pentru activitatea sportivă, altele
decât competiţiile sportive şi cele de pregătire sportivă, desfăşurate în ţară sau în străinătate,
cum ar fi: congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, colocvii ori alte reuniuni, întâlniri de
lucru, schimburi de experienţă, gale, expoziţii, cursuri şi stagii de practică şi specializare sau
perfecţionare şi altele asemenea, precum şi acţiuni de cercetare, documentare, informare,
promovare, consultanţă şi altele asemenea;
t) organizaţii sportive - structuri sportive, persoane juridice de drept public ori privat,
asociaţii sportive şcolare şi universitare fără personalitate juridică care, potrivit actului de
înfiinţare sau statutului, pot organiza, participa şi/sau finanţa, după caz, acţiuni sportive;
ţ) perioada precompetiţională - perioada de pregătire a sezonului competiţional intern
şi internaţional;
u) perioada competiţională - perioada în care Federaţia Română şi Federaţia
Internaţională pe ramură de sport organizează competiţii;
Art.3 Finantarea proiectelor/programelor sportive se realizeaza prin incheierea unui contract
de financiare intre autoritatea locala si beneficiari, prin care autoritatea locala acorda
contributii financiare din bugetul local, cap.67.02.cap. 67.02.05.01-Sport, in cadrul unor
contracte de finantare incheiate de autoritatea publica locala cu organizatiile beneficiare.
Art.4 Procedura de acordare a finantarilor din fonduri publice, pentru programele sportive de
utilitate publică, în cadrul cărora se pot finanţa proiecte de activitate sportiva este
reglementată de urmatoarele acte normative:
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată.
- Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, actualizata;
- Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- HGR nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- HGR nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportive, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul MTS nr. nr. 664/2018, privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi
programelor sportive.
II. Domeniul de aplicare, conditii si criterii de eligibilitate
in vederea acordarii finantarilor
Art.5 Programele sportive de utilitate publică în cadrul cărora se pot finanţa proiecte din
fonduri publice sunt: programul "Promovarea sportului de performanţă" si programul "Sportul
pentru toţi".
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(2) Aceste programe au fost definite la nivel national, avand scopul şi obiectivele
prevăzute în Ordinul MTS nr. 664 /2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi
programelor sportive, dupa cum urmeaza:
A. Programul "Promovarea sportului de performanţă" reprezintă un program naţional de
promovare a practicării şi dezvoltării sportului de performanţă. Programul sportiv este un
complex de acţiuni care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective de performanţă cu
caracter sportiv pentru un eveniment sportiv secvenţial sau un sezon competiţional, pentru o
competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris(ă) în calendarul
asociaţiei judeţene pe ramură de sport/asociaţiei municipiului Bucureşti pe ramură de sport
sau în calendarul federaţiei române pe ramură de sport. Categoriile de acţiuni care constituie
activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt: acţiunile de pregătire sportivă,
competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite împreună acţiuni sportive. Programele
sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare sunt denumite "programe sportive de
utilitate publică".
1. Scop: valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie,
pregătire şi competiţie care să asigure autodepăşirea continuă, realizarea de recorduri
naţionale şi internaţionale, precum şi obţinerea victoriei.
2. Obiective:
a) evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la
reprezentarea şi sporirea prestigiului comunităţilor locale şi ale României pe plan
internaţional;
b) susţinerea şi dezvoltarea ramurilor sportive, în funcţie de tradiţia şi de gradul de
dezvoltare a fiecăreia la nivel naţional şi internaţional;
c) susţinerea şi dezvoltarea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor,
dezvoltarea sportului şcolar şi a sportului universitar;
d) perfecţionarea sistemelor de selecţie, pregătire şi competiţionale pentru fiecare
ramură de sport;
e)
mărirea numărului de practicanţi şi sportivi legitimaţi, dezvoltarea masei critice
pentru aplicarea criteriilor specifice de selecţie pe ramură de sport, identificarea de sportivi
valoroşi care să obţină rezultate sportive notabile pentru comunitatea locală şi ţara noastră
pe plan internaţional;
f)
susţinerea procesului de redresare a jocurilor sportive, în funcţie de valoarea,
tradiţia şi gradul de dezvoltare a fiecăruia la nivel naţional şi internaţional;
g)
susţinerea sporturilor de iarnă în vederea amplificării la nivel naţional şi
internaţional, promovarea practicării şi participarea comunităţilor locale activ la dezvoltarea
acestui fenomen;
h)
susţinerea sporturilor nautice (înotului, săriturilor în apă, pentatlonului,
triatlonului etc.) ca forme de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea
individului, dar şi în vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării
noastre la competiţiile de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la
dezvoltarea acestui fenomen;
i)
susţinerea sporturilor de combat, a boxului, luptelor, artelor marţiale, ca forme
de activităţi fizice care contribuie la educaţia generală şi dezvoltarea individului, dar şi în
vederea amplificării la nivel naţional şi internaţional a participării ţării noastre la competiţiile
de mare anvergură, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestui fenomen;
j)
susţinerea ramurilor de sport de tradiţie, care au adus rezultate notabile ţării
noastre, participarea activă a comunităţilor locale la dezvoltarea acestor sporturi.
B. Programul "Sportul pentru toţi" reprezintă un program naţional de promovare a
practicării şi dezvoltării sportului pentru toţi. Programul sportiv este un complex de acţiuni
care au ca scop comun îndeplinirea unor obiective cu caracter sportiv şi indicatori, pentru un
eveniment sportiv secvenţial, pentru o competiţie organizată pe o perioadă stabilită printr-un
regulament înscris(ă) în calendarul asociaţiei judeţene "Sportul pentru toţi"/Asociaţiei
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Municipiului Bucureşti "Sportul pentru Toţi" sau al Federaţiei Române "Sportul pentru Toţi".
Categoriile de acţiuni care constituie activitatea sportivă din cadrul unui program sportiv sunt:
acţiunile de pregătire sportivă, competiţiile sportive şi alte acţiuni sportive, denumite
împreună acţiuni sportive. Programele sportive aprobate de către autoritatea finanţatoare
sunt
denumite
"programe
sportive
de
utilitate
publică".
1. Scop: menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor
prin
crearea
unui
cadru
social
şi
organizatoric
favorizant.
2. Obiective:
a) încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de
cât mai mulţi membri ai comunităţii locale;
b) atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în
mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice
şi sportive;
c) încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate
aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi
dezvoltare a individului;
d) încurajarea practicării sporturilor de iarnă şi a sporturilor/activităţilor denumite "de
agrement": schi, patinaj, sanie/săniuş, sărituri cu schiurile etc.;
e) încurajarea practicării nataţiei, sporturilor nautice şi a sporturilor/activităţilor
denumite "de agrement".
Art.6. Solicitanţii care depun o propunere de proiect/program sportiv, trebuie să fie
persoane juridice fără scop patrimonial constituite conform legii, respectiv:
- cluburi sportive de drept public cu sediul pe raza comunei aflate in subordinea
autoritatilor publice locale constituite, în condiţiile legii, ca structuri mono sau polisportive;
- cluburi sportive de drept privat, cu sediul pe raza comunei, fără scop lucrativ,
persoane juridice nonprofit, detinatoare ale certificatului de identitate sportiv, constituite, în
condiţiile legii, ca structuri mono sau polisportive;
- asociaţii sportive, constituite ca persoane juridice de drept privat;
- asociaţii ori fundaţii, constituite conform legii.
Art.6 Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca structurile sportive de
drept public sau privat să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiari;
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi
a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare
pentru atribuirea contractelor de finanţare;
c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractelor de finanţare;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de
selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractelor de finanţare, astfel încât orice structură
sportivă de drept public sau privat să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui
interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de
finanţare de la aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor financiare
unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii
contractului de finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru
continuarea programului sportiv aflat în derulare;
g) cofinanţarea, în sensul că atribuirea finanţării trebuie însoţită de o contribuţie din
partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
h) anualitatea, în sensul derulării întregii proceduri de finanţare în cadrul anului
calendaristic în care s-a acordat finanţarea, pentru evenimente sportive secvenţiale;
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i) sezonalitatea, în sensul derulării procedurii de finanţare, în cadrul sezoanelor
competiţionale sportive desfăşurate pe perioada a mai multor ani calendaristici la jocurile
sportive în care s-a acordat finanţarea, dar pentru care se vor încheia contracte de finanţare
secvenţiale în fiecare an fiscal.
Art.7 Criteriile şi condiţiile de acces la fondurile publice care trebuie îndeplinite de către
structurile sportive, unităţile şi instituţiile de învăţământ pentru asociaţiile sportive şcolare şi
universitare, alte organizaţii şi instituţii pentru proiecte şi programe sportive, aşa cum sunt
enumerate la art. 181 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, sunt următoarele:
a) să fie o structură sportivă recunoscută în condiţiile legii sau o instituţie/organizaţie
îndreptăţită să solicite finanţarea, în condiţiile legii;
b) să facă, dacă este cazul, dovada afilierii la federaţia sportivă naţională de
specialitate şi/sau la asociaţia pe ramură de sport judeţeană;
c) să facă dovada depunerii situaţiei financiare la data de 31 decembrie a anului
precedent la organul fiscal competent;
d) să nu aibă obligaţii de plată exigibile din anul anterior la instituţia publică căreia îi
solicită atribuirea unui contract de finanţare;
e) să nu aibă obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum
şi contribuţiile către asigurările sociale de stat;
f) să nu se afle în litigiu cu instituţia publică căreia îi solicită atribuirea unui contract
de finanţare;
g) să nu furnizeze informaţii false în documentele care însoţesc cererea de finanţare;
h) să nu se afle în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor
constitutive, a regulamentelor proprii, precum şi a legii;
i) să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a
finanţării;
j) să nu facă obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori să nu se afle
deja în stare de dizolvare sau de lichidare în conformitate cu prevederile legale în vigoare
k) să depună cererea de finanţare completă în termenul stabilit de autoritatea
finanţatoare.
Art. 8 (1) Urmatoarele cheltuieli sunt considerate eligibile pentru finantarea din bugetul local:
a) cheltuieli de transport;
b) cheltuieli de cazare;
c) cheltuieli de masă;
d) cheltuieli privind alimentaţia de efort;
e) cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane;
f) cheltuieli privind asigurarea persoanelor, materialelor, a echipamentului sportiv şi
a altor bunuri;
g) cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;
h) medicale şi pentru controlul doping;
i) cheltuieli cu premiile, indemnizaţiile, veniturile contractuale (CAS) ale
participanţilor la activitatea sportivă, primele şi indemnizaţiile sportive, alte
drepturi;
j) alte categorii de cheltuieli (taxe de legitimare şi transfer, prestări servicii de
impresariat şi reprezentare sportivă, altele);
(2)
Pentru organizarea, participarea, respectiv desfăşurarea acţiunilor sportive,
beneficiarii pot efectua, după caz, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate şi alocate
prin contractul de finanţare, cheltuieli şi pentru:
a)
cheltuieli cu indemnizaţiile şi veniturile de natură contractuală stabilite prin
contractul de activitate sportivă (CAS) încheiate între structura sportivă şi sportivi/membrii
staffului tehnic (antrenori, preparatori fizici, medici, asistenţi medicali, statisticieni,
kinetoterapeuţi, maseuri, cameramani, directori tehnici, alte persoane participante la procesul
285

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
de pregătire şi participare la competiţii) care au dobândit statutul de PIF (persoană fizică
independentă), în condiţiile legislaţiei în vigoare;
b)
închiriere de locuinţe pentru cazare sportivi şi personal tehnic participant la
acţiunile de pregătire şi participare la competiţii, la preţul pieţei libere. Pentru participarea la
acţiuni de pregătire (cantonamente, turnee, alte acţiuni) sau acţiuni sportive din calendarul
oficial pe ramură de sport se vor deconta doar cazări în locaţii cotate cu maximum 3 stele);
c)
cheltuieli de transport ocazionate de prezentarea/sosirea şi plecarea, sportivilor,
precum şi a membrilor staffului tehnic din localitatea/ţara de domiciliu la locaţia stabilită
pentru pregătire şi retur, în conformitate cu prevederile contractului de activitate sportivă
dintre părţi;
d)
servicii de închiriere de baze sportive, săli de conferinţă, spaţii, aparatură
birotică şi alte bunuri necesare organizării acţiunilor;
e)
refacere după efort, recuperare şi igienă personală, cum ar fi saună, masaj şi
altele asemenea;
f)
asigurarea serviciilor medicale, a ordinii publice şi a respectării normelor de
pază şi protecţie contra incendiilor, la locul de desfăşurare a acţiunilor sportive;
g)
achiziţionarea de panouri şi materiale publicitare, materiale pentru pavoazare,
rechizite şi alte materiale consumabile, aranjamente florale;
h)
cheltuieli de închiriere domenii website, întreţinere şi promovare a acţiunilor
sportive în mediul online;
i)
taxe de înscriere şi/sau de participare la acţiunile sportive, taxe de organizare a
acţiunilor, în condiţiile stabilite de organizatori, taxe de formare, legitimare şi transfer;
j)
obţinerea vizelor de intrare în ţările în care au loc acţiunile;
k)
cheltuieli medicale pentru vaccinuri şi medicamente specifice unor ţări sau
localităţi, cheltuieli pentru asigurarea medicală a persoanelor;
l)
activităţi culturale;
m)
plata lectorilor şi a translatorilor;
n)
taxe de parcare şi servicii de protocol la acţiunile sportive internaţionale;
o)
comisioane şi taxe bancare pentru obţinerea valutei;
p)
alte cheltuieli în limitele financiare stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.
1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările
şi completările ulterioare.
Art.9 Cererile de finanţare vor fi selecționate în cadrul limitelor fondurilor aprobate prin
bugetul local, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea,
executarea și raportarea bugetului local cu rectificările bugetare stabilite în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
Art.10 Procedurile de planificare şi executare a plafoanelor fondurilor destinate finanţării
activităţilor sportive, procedurile de atribuire a contractelor de finanţare, contractele de
finanţare încheiate de autoritatea finanţatoare cu beneficiarii, precum şi rapoartele de
execuţie bugetară privind finanţările constituie informaţii de interes public, potrivit dispoziţiilor
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
Capitolul II. Procedura de atribuire a contractelor de finantare
Art.11 (1) Atribuirea contractelor de finanţare se face prin hotărâre Consiliului local , prin
selecţie publică de proiecte/programe sportive, procedură care permite atribuirea unui
contract de finanţare din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu
respectarea principiilor de atribuire a contractelor de finanţare. Rezultatele evaluării în urma
selecţiei publice de proiecte/programe sportive, precum şi sumele alocate finanţării
proiectelor/programelor eligibile vor fi supuse aprobării în condiţiile legii.
(2) Autoritatea finanţatoare va organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor/programelor sportive, în funcţie de bugetul disponibil.
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Art.12 Autoritatea finantatoare poate organiza anual una sau mai multe sesiuni de selecţie a
proiectelor in functie de bugetul disponibil.
Art.13 Autoritatea finantatoare acordă finanţări pentru programe sportive în limita creditelor
bugetare alocate cu această destinaţie.Orice finanţare nu poate depăşi 90% din bugetul total
al programului sportiv. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale solicitantului sau ale
partenerilor sau din alte surse. Solicitanţii şi/sau partenerii asigură contribuţia minimă de 10%
din costul total al programului sportiv propus spre finanţare sub forma contribuţiei în numerar
şi/sau natură. Aportul în natură se cuantifică prin documente justificative.
Art.14 Procedura de selecţie de proiecte/programe sportive va cuprinde următoarele etape:
a) publicarea pe pagina proprie de internet a bugetului alocat finanţărilor pentru
activităţile sportive pentru anul fiscal în curs, a contractelor de finanţare pentru jocurile
sportive care continuă finanţarea până la data finalizării, precum şi a programului anual
pentru acordarea finanțărilor pentru proiecte secvenţiale dintr-un sezon competiţional sportiv;
b) înscrierea, depunerea și prezentarea proiectelor de către solicitanți;
c) verificarea eligibilităţii, înregistrarii şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la
capacitatea tehnică şi financiară;
d) evaluarea propunerilor de proiecte;
e) comunicarea rezultatelor; solutionarea contestatiilor;
f) aprobarea hotararilor de consiliu local privind aprobarea proiectelor de sport, ale
structurilor sportive si organizatiilor, care au fost selectate;
g) încheierea contractului sau contractelor de finanţare nerambursabilă;
h) publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finantare pe pagina de
internet.
Art.15 Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat.
Art.16 Orice solicitant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage propunerea de proiect
numai înainte de data limită stabilită pentru depunerea propunerii de proiect.
Art.17 Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la Registratura institutiei intr-un
singur exemplar original si va cuprinde următoarele documente:
a) formularul de cerere de finanţare conform Anexei nr. 1 la Regulament;
b) raportul de activitate cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de
finanţare conform anexei nr. 1.1. la Regulament;
c) declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare conform
anexei nr. 1.2. la Regulament;
d) declaraţie pe propria răspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute de
prezentul regulament conform anexei nr. 1.3. la Regulament;
e) dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi:
- scrisori de intenţie din partea terţilor;
- contracte de finanțare și/sau sponsorizare;
- extras de cont din care sa rezulte disponibilul existent;
- alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
- alt document din care sa rezulta suma disponibila.
f) dovada afilierii la o federatie sportiva de specialitate si/sau asociatia judeteana de
sport dupa caz;
g) copie dupa certificatul de identitate sportiva;
h) copie de pe hotărârea judecătorească de înfiinţare, definitivă şi irevocabilă;
i) copii de pe statut şi actul constitutiv, precum şi modificările aduse acestora;
j) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile prin care s-au
admis modificări ale statutului şi actului constitutiv;
k) copie de pe situaţia financiară pe anul anterior înregistrată la organul fiscal
competent, cu excepţia structurilor sportive înfiinţate în anul în curs;
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l) copie de pe certificatul de înregistrare fiscală;
m) alte documente considerate relevante de către aplicant
Art.18 Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al
conţinutului şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către solicitant sau de către
o persoană împuternicită legal de acesta. Bugetul rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire
a contractului de finanţare.
Art.19 În vederea organizării competiţiei de selecţionare a proiectelor de sport pentru
acordarea contributiilor financiare, documentaţiile din dosarul de participare se vor depune în
termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare.
Art.20 (1) Analiza proiectelor de sport este efectuata de catre o comisie de analiza si
evaluare, constituita la nivelul comunei, prin dispozitie a Primarului si va in componenta 5
membri, dupa cum urmeaza : presedinte comisie – viceprimar, 2 consilieri locali si 2
functionari publici.
(2) Secretariatul comisiei va fi asigurat de secretarul comunei si nu are drept de vot.
(3) Fiecare membru al comisiei de analiza si evaluare va semna o declaraţie de
imparţialitate, potrivit modelului prevazut în Anexa nr. 2 a prezentului Regulament.
(4) Comisia verifica dosarul cu documentatia de solicitare a finantarii pentru fiecare
proiect privind intrunirea criteriilor si conditiilor de eligibilitate, precum si incadrarea in
prevederile prezentului regulament.
(5) In analizarea proiectelor/programeor propuse, Comisia acorda un punctaj stabilit
in baza crtiteriilor de evaluare stabilite in grila de evaluare prevazuta la Anexa nr. 3 la
prezentul Regulament.
(6) Comisia hotărăşte prin votul majorităţii simple a membrilor, iar Raportul de
evaluare intocmit conform Anexei nr. 4 la prezentul regulament privind atribuirea contractelor
de finanţare, va fi înaintat catre conducatorul entitatii pentru a elabora si promova în plenul
Consiliului Local proiectele de hotarare privind aprobarea proiectelor de sport finantate.
(7) Analizarea dosarului de finantare se efectueaza in termen de maxim 15 zile de la
depunerea acestuia.
(8) Rezultatul analizarii si evaluarii dosarului se comunica in scris solicitantilor in
termen de 3 zile de la data intocmirii Raportului de evaluare.
(9) Solicitantii nemultumiti pot formula contestatie in scris in termen de 3 zile de la
comunicarea rezultatului.
(10) Contestatia va fi analizata si solutioata de catre o Comisiei de solutionare a
contestatiilor constituita prin Dispozitia Primarului.
Capitolul III. Incheierea si derularea contractului de finantare
Art.21 Finanţarea se va face pe bază de contract de finanțare între autoritatea finanţatoare şi
solicitantul selectat, în urma adjudecării proiectelor propuse spre finanţare şi admise,
respectiv după aprobarea încheierii contractelor de finanțare prin hotărâri de consiliu local
intocmi conform anexei nr. 5 la prezentul regulament.
Art.22 Contractul de finanțare se încheie în termen de maxim 30 de zile de la data
comunicării hotărârii Consiliului Local de încheiere a contractului de finanţare în condiţiile
legislaţiei în vigoare.
Art.23 La contractul de finanțare se vor anexa :
a) fisa ruprinzand activitatile derulate in cadrul proiectului/programului sportiv
conform Anexei nr. 5.1. la Regulament;
b) bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului/programului sportiv conform Anexei
nr. 5.2. la Regulament;
c) fisa cuprinzand scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai
proiectului/programului sportiv conform Anexei nr. 5.1. la Regulament;
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Art.24 Cheltuielile eligibile vor putea fi finanţate în baza contractului de finantare, numai în
masura în care sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării
contractului.
Art.25 (1) Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul pot stabili în contractul de finantare ca
plăţile către beneficiar să se facă în tranşe, în raport cu faza proiectului şi cheltuielile
aferente, în funcţie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata şi evoluţia în timp a
activităţii finanţate ori de costurile interne de organizare şi funcţionare ale beneficiarului.
(2) Finanţarea pentru o tranşă aferentă unei etape următoare a programului sau
proiectului se acordă numai după justificarea utilizării tranşei anterioare prin depunerea
rapoartelor intermediare şi a documentelor justificative.
Art.26 (1)Prima tranşă (avans) nu poate depăşi 30% din finanţarea acordată, iar ultima
tranşă va fi de 10% din valoarea finanţării nerambursabile.
(2)Suma avansată şi nejustificată prin raportări intermediare nu poate depăşi în nici
un moment al derulării contractului, valoarea de 30% din valoarea finanţării.
Capitolul IV. Procedura de raportare
Art.27 Pe parcursul derulării contractului, solicitanţii care au primit finanţare au obligaţia să
prezinte autoritatii finantatoare următoarele raportări:
a) raportări intermediare: vor fi depuse înainte de solicitarea oricărei tranşe
intermediare, în vederea justificării tranşei anterioare;
b) raportare finală: depusă în termen de 15 zile de la încheierea activităţii
semestriale/ anuale şi va cuprinde obligatoriu justificarea cheltuielilor la nivelul întregului
proiect cuprizând atât finanţarea proprie cât şi contribuţia Consiliului Local.
Art.28 Raportările vor fi întocmite în conformitate cu Anexa 6 la Regulament şi vor fi depuse
fiind însoţite de copii dupa documentele justificative pentru cheltuielile efectuate.
Art.29 (1) Sumele acordate in cursul unui an bugetar vor fi decontate de catre beneficiar
pana cel tarziu la finele anului finciar in curs.
(2) Sumele nedecontate pana la data sfarsitului anului in curs vor si restituite de catre
beneficiar in contul finantatorului.
Art.30 Proiectele/programele pentru care nu s-au depus rapoartele finale în termenul stabilit
prin contract nu vor obţine decontarea tranşei finale şi vor urma procedurile specifice.
Art.31 Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada
derulării contractului , cât şi ulterior validării raportului final.
Art.32 Regimul de gestionare a sumelor finanţate şi controlul financiar se realizează în
conditiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de
specialitate/auditorii independenţi/comisii de evaluare. Dosarul complet conţinând raportul
final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual
audit ulterior.
Capitolul V. Sancţiuni
Art.33 Contractele de asociere pot fi reziliate de plin drept, fără a fi necesară intervenţia
instanţei de judecată, în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care
părţii în culpa i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale esentiale.
Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării
neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzatoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale
esentiale.
Art.34 În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale
esentiale, beneficiarul finanţării este obligat în termen de 15 zile să returneze ordonatorului
principal de credite sumele primite cu titlu de contributie , cu exceptia sumelor care au fost
deja utilizate pentru activitatile sportive desfasurate si justificate , cu care se reîntregesc
creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor programe şi proiecte de interes
public.
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Capitolul VI. Dispoziţii finale
Art.35 Orice comunicare, solicitare, informare, notificare în legatură cu procedura de selecţie
sau derularea contractelor de finanţare se va transmite de către solicitanţii finanţării sub
forma de document scris. Orice document scris trebuie înregistrat în momentul predării la
registratura autoritatii finantatoare.
Art.36 Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legale în vigoare.
Art.37 Prevederile regulamentului vor fi aplicate tuturor finanţărilor pentru activitatea sportiva
acordate din bugetul local, începand cu data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu local prin
care s-a aprobat.
Art.38 Anexele următoare fac parte integrantă din prezentul regulament:
1) Anexa 1 - Formular de cerere de finanţare;
2) Anexa 1.1 - Raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii
de finanţare;
3) Anexa 1.2. - Declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
4) Anexa 1.3. - Declaraţie pe propria răspundere privind indeplinirea conditiilor prevazute
de prezentul regulament;
5) Anexa 2- Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare;
6) Anexa 3 – Grila de evaluare proiecte/programe sportive;
7) Anexa 4 – Raport de evaluare proiecte/programe sportive
8) Anexa 5 – Contract de finantare;
9) Aneza 5.1. - fisa ruprinzand activitatile derulate in cadrul proiectului/programului
sportiv;
10) Aneza 5.2. - bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului/programului sportiv;
11) Anexa 6 - fisa cuprinzand scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai
proiectului/programului;
12) Anexa 7 - Raport evaluare intermediar/final.
Anexa 1 la Regulament

Structura sportivă . . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

CERERE DE FINANŢARE
pentru finanţarea proiectelor/programelor sportive
A. Date privind structura sportivă
1. Denumirea structurii sportive . . . . . . . . . .
2. Adresa . . . . . . . . . .
3. Certificat de identitate sportivă nr. . . . . . . . . .
4. Cont nr. . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .
5. Cod fiscal . . . . . . . . . .
6. Alte date de identificare:
Telefon . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . .
Web. . . . . . . . . .
7. Echipa responsabilă de derularea proiectului (numele şi prenumele, funcţia în cadrul structurii
sportive, telefon)
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7.1. Coordonator . . . . . . . . . .
7.2. Responsabil financiar . . . . . . . . . .
7.3. Responsabil cu probleme tehnice . . . . . . . . . .
7.4. Alţi membri, după caz . . . . . . . . . .
B. Date privind proiectul/programul
1. Denumirea proiectului/programului …………………………………………..
2. Scopul …………………………………………………………………………
3. Obiective specifice ……………………………………………………………...
4. Activităţi/Acţiuni din cadrul proiectului/programului …………………………
5. Perioada de derulare/acţiune/activitate ………………
6. Locul de desfăşurare/acţiune/activitate ……………………
7. Participanţi (numărul şi structura)/acţiune/activitate ……………….
8. Costurile estimate ale proiectului/programului (Se va detalia pe acţiuni/activităţi, categorii de
cheltuieli şi surse de finanţare.), conform tabelului de mai jos:
-leiNr.
Programul, proiectul,
Valoarea totală
din care
crt. acţiunea/activitatea,
categoriile de
suma
venituri
cheltuieli*)
solicitată din proprii ale
fonduri
structurii
publice
sportive
Programul
I.
Total:
Proiectul
1.
1.1.

Acţiunea/activitatea ………
total:
din care:

1 Categoriile de cheltuieli ce se pot finanţa din fonduri publice pentru proiecte/programe sunt cele
prevăzute în Normele privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportivă, aprobate
prin Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea
sportivă, cu modificările şi completările ulterioare.
C. Resurse umane şi financiare ale structurii sportive, angrenate în realizarea acţiunilor/activităţilor din
cadrul proiectului/programului
1. Resurse umane
1.1. Număr de personal salariat - total . . . .., din care antrenori (pentru cluburile sportive) . . . . . . . . . .
1.2. Număr de secţii pe ramură de sport (pentru cluburile sportive) . . . . . . . . . .
1.3. Număr de sportivi legitimaţi pe secţii . . . . . . . . . .
1.4. Număr de cluburi sportive afiliate la asociaţia pe ramură de sport judeţeană……………..
1.5. Număr de asociaţii fără personalitate juridică afiliate la asociaţia pe ramură de sport
judeţeană………..
2. Resurse financiare
2.1. Venituri proprii realizate în anul precedent - total . . . . . . . . . . lei, din care:
- donaţii, sponsorizări . . . . . . . . . . lei;
- venituri din activităţi economice (închirieri, prestări de servicii, reclamă, publicitate etc.) . . . . . . . . . .
lei;
- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. . . . . . . . . . lei;
- alte venituri . . . . . . . . . . lei.
2.2. Venituri proprii estimate a se realiza în anul curent - total . . . . . . . . . . lei, din care:
- donaţii, sponsorizări . . . . . . . . . . lei;
- venituri din activităţi economice (prestări de servicii, închirieri, reclamă, publicitate etc.) . . . . . . . . . .
lei;
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- cotizaţii, taxe, penalităţi etc. . . . . . . . . . lei;
- alte venituri . . . . . . . . . . lei.
D. La prezenta cerere de finanţare se anexează în mod obligatoriu următoarele documente:
1. raport de activitate, cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare;
2. declaraţia de imparţialitate, în conformitate cu anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu
modificările şi completările ulterioare;
3. declaraţie conform modelului de mai jos.
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
Anexa 1.1-la Cererea de finantare
Raport de activitate cuprinzând datele relevante pentru susţinerea cererii de finanţare
1. Rezultate sportive obtinute in anul competitional anterior___________
la structura sportiva__________________________
Obiective
realizate/
secţie/grupă

Esalonul
I

Esalonul
II

Esalonul
III

Esalonul
IV

Esalonul V

Cupa
României

a.Sportul de performanta
seniori
tineret
juniori I/II/III….
cadeti-copii
b.Sportul pentru toti
c.Evenimente/competitii

Nr.crt.

2. Structura în care functioneaza clubul sportiv in anul competitional _______
Denumire sporturi
Sport olimpic/
Nr. sportivi legitimnati
Observ./
neolimpic
ramura
sport

3.Obiective sportive propuse pentru anul competitional___________
Structura sportiva/ organizatia___________
Obiective
Esalonul Esalon Esalonul Esalonul Esalonul V
Cupa
propuse/
I
ul II
III
IV
României
secţie/grupă
a.Sportul de
performanta
seniori
tineret
juniori I/II/III….
cadeti-copii
b.Sportul pentru toti
c.Evenimente/
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competitii
Nr.crt.

4. Spectatori anul competitional___________
Denumire sporturi
Nr spectatori

Observ./

5. Parteneriate/sponsorizari incheiate in anul competitional___________
Nr.crt.
Denumire sponsor
Nr si data acord
Valoare
Observ.
(lei)

Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
Anexa 1.2
DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să
acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea
obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi
compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă
persoană.
Subsemnatul.. ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce priveşte
implementarea proiectului , mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice
conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez
autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele şi prenumele:
Funcţia:
Semnătura şi ştampila:
DECLARAŢIE

Anexa 1.3

Subsemnaţii, . . . . . . . . . ., reprezentanţi legali ai structurii sportive . . . . . . . . . ., declarăm pe
propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că
structura sportivă pe care o reprezentăm îndeplineşte condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului
tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor sportive,
respectiv:
a) este structură sportivă recunoscută în condiţiile legii;
b) a publicat, în extras, raportul de activitate şi situaţia financiară pe anul . . . . . . . . . . în Monitorul
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Oficial al României, Partea a IV - a, nr. . . . . . . . . .; a înregistrat raportul de activitate în Registrul
naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial cu nr. . . . . . . . . .;
c) nu are obligaţii de plată exigibile şi nu este în litigiu cu instituţia finanţatoare;
d) nu are obligaţii de plată exigibile privind impozitele şi taxele către stat, precum şi contribuţiile către
asigurările sociale de stat;
e) informaţiile furnizate instituţiei finanţatoare în vederea obţinerii finanţării sunt veridice;
f) nu se află în situaţia de nerespectare a dispoziţiilor statutare, a actelor constitutive şi a
regulamentelor proprii;
g) se obligă să participe cu o contribuţie financiară de minimum 10% din valoarea totală a finanţării;
h) nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare şi nu se află în stare de dizolvare ori
de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
i) nu beneficiază de un alt contract de finanţare din fonduri publice pentru acelaşi proiect de la
aceeaşi autoritate finanţatoare în cursul anului fiscal curent;
j) nu a beneficiat/a beneficiat în anul fiscal în curs de finanţare nerambursabilă de la instituţia . . . . . . .
. . ., în sumă de . . . . . . . . . . lei.
Data . . . . . . . . . .
Reprezentanţi legali:
..........
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
Anexa 2 la Regulament
Declaraţie de imparţialitate a membrilor comisiei de analiză
Subsemnatul .......……………........................ deţin, ca membru al Comisiei de analiză a
proiectelor depuse pentru finaţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local, care pot
primi finanţare de la bugetul local, calitatea de evaluator al programelor/proiectelor înaintate comisiei.
Declar prin prezenta, că nici eu şi nici soţul/soţia, rudele sau afinii mei până la gradul al II-lea
inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legatura cu cererile de acordare a
finanţării integrale sau parţiale a proiectelor/programelor de interes public, înaintate Comisiei de
analiză a organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ, care pot primi finanţare de la bugetul
local.
Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, în cursul acţiunii de selecţionare şi evaluare, că un
astfel de interes există, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage din comisie.
Nume şi prenume
Data ...................
Semnatura .....................

Nr. crt.
1

2
3
4

Anexa 3 la Regulament
GRILA DE EVALUARE
Denumire aplicant
Titlulul proiectului/programului sportiv
Criteriul de evalure
Punctaj maxim
Punctaj
acordat
Relevanta obiectivelor proiectului/
10
Progamului
(Obiective SMART- S-specific, M-măsurabil, A-posibil
de atins, R-realist, T-definit în timp)
Participare în ediția competițională în:
10
Eşalonul I; Eşalonul II;Eşalonul III; Eşalonul IV;
Eşalonul V;Cupa României;)
Structura în care functioneaza clubul sportiv:
10
monosportiva, polisportivă
Sectii existente in cadrul structurii sportive
10
(seniori, tineret, juniori, cadeti, copii)
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5

Natura ramurei sportive reprezentate
10
(olimpică/neolimpică)
6
În ce măsură proiectul vizează rezultate de impact
10
remarcabil în comunitatea locală ?
Gradul de atragere a spectatorilor la acțiunile sportive
7
Impactul asupra promovarii imaginii comunei
10
8
În ce măsură bugetul este clar, realist şi detaliat pe
10
capitole de cheltuieli, în raport cu activităţile propuse,
corelate cu obiectivele stabilite ?
10
9
Capacitatea de atragere de parteneri şi surse de
finanţare
10
În ce măsură rezultatele proiectului propus spre
10
finanţare sunt de perspectivă pe termen mediu, lung (34 ani) ?
TOTAL
100
Nu poate fi luat în considerare pentru a fi finanţat un proiect care nu a întrunit un punctaj de minim 50
puncte.
Anexa 4 la
Regulament
JUDETUL……….
COMUNA………………
PRIMARIA………………
Nr………../………………………………..
RAPORT DE EVALUARE
Proiecte/programe sportive
Prin anuntul nr........./...................... publicat pe pagina de internet a autoritatii publice locale sa lansat concurul de proicte/programe sportive finantate din bugetul local pe anul.................. in baza
prevederilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
In termenul stabilite in anunt au fost depuse urmatoarele proiecte:
o

Proiectul depuse de……………………. Inregistrat cu nr………/………………….;

o

Proiectul depuse de……………………. Inregistrat cu nr………/………………….;

Comisia de evaluare s-a constituit

prin Dispozitia Primarului nr………/. ……. In

urmatoarea componenta:
1. …………………….. - Presedinte
2. ……………………- Membru;
3. …………………..- Membru;
4. …………………… - Membru
5. …………………….Membru
6. ………………….. – secretar.
In urma verificarii documentelor de eligibilitate stabilite de legislatia in materie si
regulamentul aprobat de Consiliul local, au fost declarate admise urmatoarele proiecte/programe
sportive:
Conditii eligibilitate

Proiect/
program sportiv 1

295

Proiect/
program sportiv
2

Proiect/
program
sportiv 3

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________
Documente prevazute in regulament
Cerere de finantare si anexe
Dova existentei surselor de finantare proprie
Dovada afiliere la federatie sportiva sau
asociatie judeteana
Certificat identitate sportive
Hotarare judecatoareasca
Statutul si act constitutive
Certificat inregistrare fiscal
Situatie financiara an precedent
Dovada achitare taze si impozite
Decizie admis/respins
In urma analizarii proiectelor/programelor sportive,propuse, Comisia a acordat urmatorul punctaj
stabilit in baza crtiteriilor de evaluare stabilite in grila de evaluare:
Punctaj
Nr.
Criteriul de evalure
Punctaj
Punctaj
Punctaj
acordat
acordat
crt.
maxim
acordat
Proiect/
Proiect/
Proiect/
Program Program Program
1
2
3
1
Relevanta obiectivelor proiectului/
10
Progamului
(Obiective SMART- S-specific, Mmăsurabil, A-posibil de atins, R-realist, Tdefinit în timp)
2
Participare în ediția competițională în:
10
Eşalonul I; Eşalonul II;Eşalonul III;
Eşalonul IV; Eşalonul V;Cupa României;)
3
Structura în care functioneaza clubul
10
sportiv: monosportiva, polisportivă
4
Sectii existente in cadrul structurii sportive
10
(seniori, tineret, juniori, cadeti, copii)
10
5
Natura ramurei sportive reprezentate
(olimpică/neolimpică)
6
În ce măsură proiectul vizează rezultate
10
de impact remarcabil în comunitatea
locală ?
Gradul de atragere a spectatorilor la
acțiunile sportive
7
Impactul asupra promovarii imaginii
10
comunei
8
În ce măsură bugetul este clar, realist şi
10
detaliat pe capitole de cheltuieli, în raport
cu activităţile propuse, corelate cu
obiectivele stabilite ?
9
Capacitatea de atragere de parteneri şi
10
surse de finanţare
10
În ce măsură rezultatele proiectului propus
10
spre finanţare sunt de perspectivă pe
termen mediu, lung (3-4 ani) ?
TOTAL
100
Centralizator evaluare
Proiect/

Punctaj acordat
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program sportiv
1
2
3
Comisia de evaluare recomanda finantarea urmatoarelor proiecte/programe sportive :
Proiect/program sportiv
Suma propusa spre finantare
1
2
3
Comisia de evaluare
1. …………………….. - Presedinte
2. ……………………- Membru;
3. …………………..- Membru;
4. …………………… - Membru
5. …………………….Membru
6. ………………….. – secretar.
Anexa 5 la Regulament
CONTRACT
privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului1 . . . . . . . . . .
în anul . . . . . . . . . .
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPITOLUL I Părţile
CAPITOLUL II Obiectul şi valoarea contractului
CAPITOLUL III Durata contractului
CAPITOLUL IV Drepturile şi obligaţiile părţilor
CAPITOLUL V Răspunderea contractuală
CAPITOLUL VI Litigii
CAPITOLUL VII Dispoziţii finale
ANEXE
CAPITOLUL I
Părţile

Instituţia finanţatoare . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . .,
judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., codul fiscal . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . .,
reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . . şi . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,
denumită
în
continuare
instituţia
finanţatoare,
şi
structura sportivă . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . .,
judeţul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., cont . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., certificat
de identitate sportivă nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin . . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., şi . . .
. . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . ., denumită în continuare structură sportivă,
în baza dispoziţiilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii
Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii
educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018
privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, au convenit încheierea
prezentului contract.
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CAPITOLUL II
Obiectul şi valoarea contractului
Art. 1 - Obiectul prezentului contract îl constituie finanţarea proiectului/programului, respectiv a
acţiunilor/activităţilor din cadrul proiectului/programului sportiv . . . . . . . . . ., prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2 - Instituţia finanţatoare repartizează structurii sportive suma de . . . . . . . . . . lei, pentru
finanţarea acţiunilor/activităţilor prevăzute la art. 1.

CAPITOLUL III
Durata contractului
Art. 3 - Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil până la
data de . . . . . . . . . .
CAPITOLUL IV
Drepturile şi obligaţiile părţilor
Art. 4 - Structura sportivă are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să utilizeze suma prevăzută la art. 2 exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor aferente
acţiunilor/activităţilor prevăzute în anexa nr. 1, potrivit destinaţiei stabilite prin contract în anexa nr. 2
şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
b) să realizeze acţiunile/activităţile prevăzute la art. 1, obiectivele şi indicatorii prevăzuţi în anexa nr.
3;
c) să promoveze denumirea instituţiei finanţatoare în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate prin
modalităţile convenite între părţi;
d) să permită persoanelor delegate de instituţia finanţatoare să efectueze controlul privind modul de
utilizare a fondurilor prevăzute la art. 2;
e) să contribuie cu minimum 10% din valoarea totală de finanţare a programului;
f) să întocmească şi să transmită instituţiei finanţatoare, în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice
de la data încheierii acţiunilor/activităţilor, următoarele documente:
- raport privind realizarea obiectivului/obiectivelor, după caz, şi a indicatorilor prevăzuţi în contract;
- raport financiar însoţit de documentele justificative de cheltuieli;
g) să restituie, în situaţia nerespectării dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentului contract, în
termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei de plată din partea organului de control, sumele
primite, precum şi penalităţile aferente acestora, calculate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
h) să respecte prevederile actului constitutiv şi ale statutului propriu, precum şi statutul şi
regulamentele federaţiei sportive naţionale la care este afiliată;
i) să promoveze spiritul de fairplay, să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea
violenţei şi dopajului în cadrul acţiunilor/activităţilor finanţate potrivit prezentului contract.
Art. 5. - Instituţia finanţatoare are următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să supravegheze şi să controleze modul de utilizare a sumei repartizate, precum şi modul de
respectare a dispoziţiilor legale;
b) să plătească suma prevăzută la art. 2, astfel:
- în avans, . . . . . . . . . ., din valoarea contractului/acţiunii/ activităţii, după caz;
- în termen de . . . . . . . . . . zile calendaristice de la prezentarea documentelor prevăzute la art. 4 lit. f);
c) în cazul în care structura sportivă nu respectă prevederile prezentului contract, instituţia
finanţatoare are dreptul de a solicita restituirea sumelor acordate, precum şi sistarea virării sau
diminuarea sumei repartizate, după caz.
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CAPITOLUL V
Răspunderea contractuală
Art.6 - (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin
prezentul contract, partea în culpă răspunde în condiţiile prezentului contract şi ale dispoziţiilor legale
în vigoare.
(2) Pentru nedepunerea în termenul convenit prin prezentul contract a documentelor prevăzute la art.
4 lit. f), instituţiile finanţatoare au dreptul să perceapă penalităţi de întârziere de . . . . . . . . . .% pentru
fiecare zi de întârziere, calculate la valoarea avansului acordat sau la suma datorată, după caz.
Art. 7 - Forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VI
Litigii
Art.8 - Divergenţele care pot apărea între părţi pe parcursul derulării prezentului contract vor face
obiectul unei concilieri pe cale amiabilă. În situaţia în care aceasta nu s-a realizat, partea nemulţumită
se poate adresa instanţei de judecată competente, în condiţiile legii.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 9 - Regimul de gestionare a sumelor repartizate de instituţia finanţatoare şi controlul financiar se
realizează în condiţiile legii. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate de
structura sportivă în baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finanţele publice.
Art.10 - Prevederile prezentului contract au putere deplină pentru părţi şi se constituie în norme cu
caracter tehnic, financiar şi administrativ.
Art.11 - Modificarea clauzelor prezentului contract se face cu acordul părţilor numai pentru acţiuni
viitoare şi se consemnează într-un act adiţional.
Art.12 - Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul contract.
Art.13 - Prezentul contract se încheie în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru instituţia
finanţatoare şi un exemplar pentru structura sportivă.

Instituţia finanţatoare
Structura sportivă
..........
..........
Conducătorul instituţiei,
(reprezentanţi legali)
..........
..........
Compartimentul financiar - contabil
..........
Compartimentul de specialitate/Compartimentul
juridic
..........
1 Se va menţiona proiectul/programul în cadrul căruia se regăsesc acţiunile/activităţile finanţate.
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ANEXA Nr. 1
la contractul de finantare
Structura sportivă . . . . . . . . .
Acţiunile/Activităţile din cadrul proiectului/programului
....
....
..
Nr.
crt.

Denumirea
acţiunii/activităţii

Locul de
desfăşurare

Perioada
acţiunii

Nr. de
participanţi

Costul
acţiunii

Alte
menţiuni

Reprezentanţi legali:
..........
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

ANEXA Nr. 2
la contractul de finantare
Structura sportivă . . . . . . . . . .
Bugetul acţiunii/activităţii din cadrul proiectului/programului . . . . . . . . . .
proiectul, Valoarea totală
categoriile de

Nr.
crt.

Programul,
acţiunea/activitatea,
cheltuieli*)

I

Acţiunea/Activitatea . . . . . . . . .
., total . . . . . . . . . ., din care:
a)1. . . . . . . . . .
b)1. . . . . . . . . .
Exemplu:
a) cazare: 10 persoane x 50
lei/zi x 5 zile = 2.500 lei

din care
suma
solicitată
fonduri
publice

Acţiunea/Activitatea . . . . . . . . .
., total . . . . . . . . . ., din care:
a) . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . .
Reprezentanţi legali:
..........
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)
II
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ANEXA Nr. 3
la contractul de finantare
Structura sportivă . . . . . . . . . .
Scopul, obiectivele şi indicatorii de evaluare ai proiectului/programului
A. Scopul:
..........
B. Obiective:
Obiectivul general: . . . . . . . . . .
Obiective specifice: . . . . . . . . . .
..........
C. Indicatori
C1. Indicatori de eficienţă (denumire, unitate de măsură):
a). . . . . . . . . .
b). . . . . . . . . .
..........
..........
..........
C2. Indicatori fizici (denumire, unitate de măsură):
a). . . . . . . . . .
b). . . . . . . . . .
..........
..........
..........
C3. Indicatori de rezultat (denumire, unitate de măsură):
a). . . . . . . . . .
b). . . . . . . . . .
..........
..........
Reprezentanţi legali:
..........
(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila structurii sportive)

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.63
din 25 octombrie 2018
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie
publica asupra terenului intravilan in suprafata de 10.000 mp aflat in domeniul privat al
comunei Movila Miresii, amplasat in T 14, P 165/4, numar cadastral 76056
25.10.2018;

Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinara în data de
Având în vedere:
raportul de evaluare intocmit de evaluator Economu Patriciu Cezar;
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referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatul întocmit de
secretarul comunei;
avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor si al Comisiei pentru dezvoltare
economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si domeniului privat al
comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;
prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile art.693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 36, alin.(2), lit. “c”, art. 121, alin.(2) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Hotararii Consiliului local nr. 57/20.09.2018, privind
aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor terenuri care apartin domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii;
In baza prevederilor art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan
în suprafață de 10.000 mp situat în localitatea Movila Miresii, T 14, P 165/4, numar cadastral
76056 aflat in domeniul privat al comunei prin aplicarea procedurii de lictiatie publica cu
oferta in plic inchis cu adjudecare la cel mai mare pret oferit.
Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare intocmit de catre evaluator Economu
Patriciu-Cezar conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba documentatia de licitatie conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare care
contine urmatoarele documente:
a. Caietul de sarcini;
b. Instructiunile pentru ofertanti;
c. Formulare ofertanti;
d. Formularul de contract de superficie.
Art.4 Se aproba pretul de pornire al licitatiei ca fiind cel prevazut in raportul de evaluare la
suma de 1.050 lei/an/suprafata totala (87,50 lei/luna).
Art.5 Se stabileste cuantumul garantiei de participare la suma de 105 lei.
Art.6 Se stabileste cuantumul taxei de participare la suma de 500 lei.
Art.7 Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru o perioadă de 25 de ani prin
încheierea unui contract în forma autentica, cu posibilitatea prelungirii la implinirea
termenului.
Art.8 Se împuternicește dl. primar Panțuru Dumitru pentru a semna in numele Comunei
Movila Miresii, judetul Braila în formă autentică contractul de constituire a dreptului de
superficie cu titlu oneros.
Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea
condițiilor de publicitate imbiliară vor fi suportate de beneficiarul dreptului.
Art.10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei prin
compartimenele de specialitate.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 302ublic prin publicare pe pagina de
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
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Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
ANEXA NR. 2 LA HCL 63 / 25.10.2018

DOCUMENTATIA DE LICITATIE
Privind atribuirea contractului de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra
terenului intravilan in suprafata de 10000 mp aflat in domeniul privat al comunei Movila Miresii,
amplasat in T 14, P 165/4, numar cadastral 76056
A.

CAIET DE SARCINI

Prezentul a fost intocmit avand in vedere urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările
ulterioare;
- Hotararea Consiliului local nr. 57/20.09.2018, privind aprobarea Regulamentului
referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri care apartin
domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii.
1. INFORMATII PRIVIND ORGANIZATORUL PROCEDURII DE LICITATIE
1.1.
Denumire : Comuna Movila Miresii;
1.2.
Sediul : Localitatea Movila Miresii, str. Orizont, nr. 773, comun Movila Miresii,
judetul Braila, cod postal 817100;
1.3.
Date de contact : telefon 0239697914, fax 0239697867, e-mail:
brmovilamiresii@yahoo.com, web www.brmovilamiresii.ro;
1.4.
Cod identificare fiscala: 4342723;
1.5.
Cont bancar : RO47TREZ15121A300530XXXX deschis la Trezoreria Braila.
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CARE FACE OBIECTUL ACORDARII
DREPTULUI DE SUPERFICIE
2.1. Obiectul contractului de superficie:
Transmiterea de catre proprietar pe o perioada determinta superficiarului, care
actioneaza pe riscul si raspunderea sa, a dreptului si obligatiilor de exploatare a unei suprafete de
teren pentru desfasurarea unei activitati economice.
2.2. Descrierea si identificarea bunului care face obiectul procedurii :
Terenul are suprafata de 10.000 mp si amplasat in localitatea Movila Miresii, strada Ion
Sion nr. 1205 A ( in curtea fostului CAP 7 Noiembrie) , Tarla 14, Parcela 165/4.
2.3. Regimul juridic al bunului care face obiectul procedurii:
Terenul face parte din domeniul privat al comunei Movila Miresii fiind inscris la pozitia nr.
32 din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei aprobat prin HCL nr.
38/20.06.2018.
Categoria de folosinta a terenului este “curti constructii” si face parte din intravilanul
localitatii Movila Miresii si este inscris in este inscris in Cartea funciara cu nr. 76056 avand numarul
cadastal 76056.
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2.4. Regimul urbanistic:
Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 53/30.09.2018, destinatia
terenului care face obiectul procedurii de licitatie este de : Zona destinata unitatilor industriale,
depozitare si productie agricola avand urmatoarele reglementari principale de urbanism : POT
(procent de ocupare a terenului) maxim 55% din suprafata “curti constructii” , CUT(coeficient de
utilizare a terenului) maxim – 0,8 ADC/suprafata “curti constructii”, inaltima maxima permisa la cornisa
– 15 m.
2.5. Servituti si alte restrictii:
Titularul dreptului de superficie va asigura proprietarului cladirii existente pe terenul in
cauza (Grajd avand Sc = 330 mp) dreptul de acces de la strada la cladire pe un drum in lungime de
15 m si latime de 4 m, in conformitate cu prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga
perioada de valabilitate a contractului.
3. DURATA ACORDARII DREPTULUI DE SUPERFICIE
Contractul de superficie se incheie pentru o perioada de 25 de ani cu posibilitatea
prelungirii acesutia la expirare prin acordul partilor.
4. DESTINATIA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE SUPERFICIE
4.1. Titularul dreptului de superficie trebuie sa desfasoare activitati economice (industriale,
agricole, zootehnice, servicii) pe terenul respectiv in regim de continuitate si permanenta si sa
realizeze eventuale investitii in conformitate cu reglementarile de urbanism in vigoare.
4.2. Titulatul dreptului de superficie isi va desfasura activitatea cu respectarea normelor
legale privind protectia mediului, PSI, sanatate publica si a celorlate prevederi legale specifice
activitatii si este obligat sa obtina autorizatiile si avizele necesare desfasurarii activitatii.
4.3. Calitatea de titular al dreptului de superfice o poate avea orice persoana fizica sau
persoana juridica cu capacitate deplina de exercitiu.
5. PROCEDURA DE LICITATIE
5.1. Dreptul de superficie sa va atribui prin aplicarea procedurii licitatiei publice cu oferta in plic cu
adjudecare la cel mai mare pret oferit.
5.2. Ofertanţii vor depune la registratura institutiei, până la data si ora limită stabilită în
anunţul publicitar, oferta intr-un plic sigilat care va contine documentele prevazute la sectiunea
instructiuni pentru ofertanti.
5.3. Plicurile se desfac in ordine inregistrarii acestora, fiind verificate pe rand documentele
de eligibilitate si ofertele financiare.
5.4. Criteriul de atribuire al contractului de superficie este pretul cel mai mare.
5.5. Procedura de licitatie se considera valabila daca sunt primite cel putin doua oferte
eligibile, in caz contrar procedura se va relua.
6. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI
6.1. Nivelul minim al chiriei pentru intreaga suprafata este 1050 lei/an, respectiv 87,50
lei/luna.

6.2. Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent
anului fiscal respectiv.
6.3. Chiria se va achita anual in numerar la casieria institutiei sau prin virament bancar
pana la data de 31.03 a fiecarui an pentru care se face plata.
6.4. Neplata la termenul stabilit a chiriei atrage penalitati de intarziere in cuantum de
0,01% din suma pentru fiecare zi de intarziere.
6.5.
Neplata chiriei pentru o perioada de 2 ani consecutivi atrage rezilierea
contractului fara alte formalitati iar chiria neincasata va fi recuperata prin procedurile legale referitoare
la executarea silita.

7.GARANTIA DE PARTICIPARE SI TAXA DE PARTICIPARE
7.1. Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie de către ofertant în numerar la
casieria instituţiei organizatoare, sau prin ordin de plata in contul institutiei în scopul protejării
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organizatorului licitaţiei faţă de riscul unui comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga
perioadă derulată până la încheierea contractului.
7.2. Valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 105 lei reprezentand 10% din preţul de
pornire al licitaţiei, calculat ca lei/an.
7.3. Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost declarată
câştigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului, sau data anularii a
procedurii de licitaţie de către conducătorul instituţiei organizatoare.
7.4. Instituţia organizatoare are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul
câştigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul
în termenul precizat în prezentul Regulament.
7.5.In cazul ofertantilor declarati castigatori care incheie contractul de constituire a dreptului
de superficie, garantia va fi retinuta de organizator si compensata din prima transa de plata.
7.6. In vederea recuperarii costurilor cauzate de intocmirea raportului de evaluare a
imobilului, ofertantii vor achita o taxa de participare in cuantum de 500 lei, în numerar la casieria
instituţiei organizatoare, sau prin ordin de plata in contul institutiei.
7.7. Taxa de participare se returneaza numai in cazul retragerii ofertelor pana la termenul
maxim de depunere a ofertelor. Dupa depasirea acestui termen, taxa de participare nu se returneaza.
8.CLAUZE CONTRACTUALE SPEFICIFE
8.1. Superficiarul este obligat sa asigure exploatarea eficiente in regim de continuitate si
permanenta a bunului care face obiectul contractului.
8.2. Superficiarul este obligat sa exploateze pe riscul si pe raspunderea sa in mod direct bunul
care face obiectul contractului.
8.3. Superficiarul are drept de folosinta a bunului care face obiectul contractului potrivit naturii
acestuia si scopului stabilit de proprietar prin documentatia de atribuire si contract, respectiv pentru
activitati economice (industriale, agricole, zootehnice, servicii).
8.4. Este interzisa subinchirierea sau dareea in folosinta gratuita a bunului care face obiectul
contractului sa unei parti din acesta unor terte persoane fara acordul scris al proprietarului.
8.5.Modificarea destinatiei terenului se poate realiza la solicitarea motivata a Superficiarului
prin acordul scris al Proprietarului.
8.6. Superficiarul este obligat sa achite chiria la pretul si in termenul stabilit prin contractul de
superficie.
8.7. Superficiarul este obligat la plata impozitelor si taxelor locale stabilite pentru terenul care
face obiectul prezentul contract si pentru constructiile realizate pe acesta asa cum sunt ele stabilite
conform legislatiei in vigoare.
8.8. Superficiarul va asigura proprietarului cladirii existente (grajd) pe terenul in cauza dreptul
de acces de la strada la cladirea pe un drum in lungime de 15 m si latime de 4 m, in conformitate cu
prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga perioada de valabilitate a contractului.
8.9. Proprietarul are dreptul de a inspecta terenul care face obiectul prezentului contract
verificand respectarea obligatiilor asumate de catre Superficiar cu notificarea scrisa prealabila a
Superficiarului.
8.10.Proprietarul are obligatia sa nu il tulbure pe superficiar in exercitiul drepturilor rezultate
din prezentul contract.
8.11. Proprietarul are obligatia sa permita Superficiarului pe cheltuiala acestuia accesul la
retelele de utilitati publice existente in zona.
8.12.Dreptul de superficie inceteaza pentru una din urmatoarele cauze:
a.La expirarea perioadei daca partile nu au hotarat prelungirea acestuia;
b.Prin consolidare, data la care terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;
c.Inainte de expirare prin acordul scris al ambelor parti;
d.Prin reziliere de catre Proprietar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
Superficiar sau a incapacitatii indeplinirii acestora;
e.In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a
contractului de catre Proprietarul terenului. In aceasta situatie, Proprietarul va notifica de indata
intentia de denuntare precum si motivele care au determinat aceasta masura.
8.13.Contractul de incheie in forma autentica la un notar public, toate cheltuielile legate de
intocmirea si autentificarea acestuia cazand exclusiv in sarcina superficiarului.
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9.REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA
CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de superficiar in derularea contractului de
superficie sunt:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice
sarcini proprietarului, la incetarea contractului de superficie . Sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul inchirierii, respective terenul intravilan.
b) bunuri de preluare – sunt considerate constructiile realizate de superficiar in
conditiile legii cu autorizatie de construire, constructii care la expirarea contractului pot reveni
proprietarului în masura în care acesta din urma îsi manifesta intentia de a le prelua în schimbul platii
unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata
c) bunuri proprii – sunt bunurile care la incetarea contractului, raman in proprietatea
superficiarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut superficiarului si au fost utilizate de catre
acesta pe toata durata inchirierii, respectiv, constructii provizorii, utilaje,unelte,etc.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

B.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL

INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI

1. CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCA OFERTELE

1.1. Ofertanţii vor depune la registratura institutiei, până la data si ora limită stabilită în anunţul
publicitar, oferta intr-un plic sigilat care va contine urmatoarele documente:
a) documentele de eligibilitate;
b) oferta financiara care va fi introdusa intr-un plic sigilat.
1.2. Documentele de eligibilitate sunt urmatoarele:
a) Cererea de inscriere la licitatie conform formularului tip pus la dispozitie de
organizator;
b) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – în copie
doar pentru persoane fizice;
c) Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru
persoane juridice străine) – in copie certificata pentru conformitate cu originalul, doar
pentru persoane juridice;
d) Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/ fizice este autorizat să-l
angajeze pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) – în
original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) ;
e) Formularul de contract insusit prin semnatura si ștampila pe fiecare pagina;
f) Dovada achitării contravalorii garantiei de participare - în copie;
g) Dovada achitării contravalorii taxei de participare - în copie.
1.3. Oferta financiara intocmita conform formularului tip pus la dispozitie de organizator va fi
depusa intr-un plic sigilat care se va deschide dupa verificarea documentelor de eligibiliate.
1.4. Ofertele vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii
autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract.
1.5. Plicurile se desfac in ordine inregistrarii acestora, fiind verificate pe rand documentele de
eligibilitate, ofertele tehnice si la final ofertele financiare.
1.5. Comisia va proceda la verificarea documentelor de eligibilitate, iar in cazul in care nu
sunt depuse documenele solicitate sau sunt incomplete oferta este declarata neeligibila si respinsa
fara a se mai deschide oferta financiara.
1.6. Comisia va proceda va verificarea ofertelor financiare ale ofertantilor declarati eligibili.
1.14. In cazul în care contestatarul este nemultumit de decizia luata de comisia de
solutionare a contestatiilor, acesta se va putea adresa instantelor de judecata competente.
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1.15. Procedura de licitatie se considera valabila daca sunt primite cel putin doua oferte
eligibile, in caz contrar procedura se va relua cu stabilirea unei noi date si publicarea unui nou anunt.
2. CRITERIU DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI
2.1. Criteriul de atribuire al contractului de superficie este pretul cel mai mare.
2.2. În cazul în care ofertele financiare de pe prima pozitie au preturi egale se va solicita din
partea celor care au depus oferta financiara cu pret egal o noua oferta financiara in termen de 24 de
ore.
2.3. In cazul in care niciun ofertant dintre cei aflati la egalitate nu depune alta oferta
financiara in termenul stabilit procedura se se va relua cu stabilirea unei noi date si publicarea unui
nou anunt.
3. DREPTUL DE CONTESTARE
3.1. Ofertantii nemultumiti pot formula contestatie in scris dupa fiecare etapa a evaluarii in
termen de 24 de ore de la afisare la Primarului comunei, iar procedura de evaluare se suspenda pana
la solutionarea contestatiei.
3.2. Conducătorul instituţiei organizatoare va lua măsuri pentru soluţionarea contestaţiei, în
termen de cel mult 24 de ore, de la data depunerii acesteia.
3.3. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată,
organizatorul anulează prin dispoziţie licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii.
4. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE
4.1. Dupa aprobarea Raportului procedurii de licitaţie, ofertantul declarat castigator va fi
instiintat pentru semnarea contractului de superficie.
4.2. Contractul de superficie se încheie in forma autentica în cel mult 45 zile de la data
aprobării de către Raportului procedurii de licitaţie. Termenul poate fi prelungit cu 45 de zile la
solicitarea ofertantului adjudecator pentru motive intemeiate.
4.3. Cheltuielile legate de incheierea in forma autentica la Biroului Notarului Public a
contractului de superficie cad in sarcina exlusiva a castigatorului licitatiei.
4.4.Neîncheierea contractului de superficie dupa expirarea termenelor de mai sus, din vina
exclusivă a ofertantului adjudecatar, atrage anularea procedurii de licitaţie publică deschisă cu ofertă
prin strigare, respectiv pierderea garanţiei de participare a acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
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C.
FORMULARE
FORMULARUL 1 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre .........................................................
Subsemnatul/subscrisa
_________________________________________________________,
cu
domiciliul/sediul
in________________________________, CNP/CUI_____________________, reprezentata legal
prin__________________________ prin prezenta depun oferta pentru licitatia organizata pentru
constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de _______ mp, amplasat in
_________________________________________,
aflat
in
domeniul
privat
al
UAT____________________________.
Solicit
aceasta
in
vederea
realizarii
investitiei
________________________________.
Depun anexat urmatoarele documente:
a)BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil
pentru persoanele juridice.
b) oferta financiara.
c) copie document plata garantie participare.
d) copie document plata taza participare.
e)modelul de contract insusit.
Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si a
restului documentatiei de licitatiei.
Am achitat garantia de participare cu chitanta___________/___________
Am achitat taxa de participare cu chitanta___________/___________
Data____________________
Semnatura
FORMULARUL 2 - OFERTA FINANCIARA
Catre .........................................................
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul
_______________________________________, domiciliat
in___________________________________________________________________________,
reprezentant legal / imputernicit, al ofertantului
____________________________________________
(denumirea/numele ofertantului),
Ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire
avand ca obiect incheierea unui contract de superficie asupra terenului intravilan in suprafata de
10.000 mp amplasat in T 14, P 164/4, sa oferim chiria de _______________ lei/an/intreaga
suprafata.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, dupa primirea
terenului inchiriat, sa asiguram desfasurarea activitatilor economice in conformitate cu prevederile
caietului de sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data întocmirii
………………………

Nume, prenume....................
Semnatura ..........................
Functie................
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D. CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE
Art. 1 Partile contractante
Intre Comuna Movila Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 773,
judetul Braila, cod fiscal 4243723, reprezentata legal prin dl. Panțuru Dumitru, avand functia de
primar, in calitate de Proprietar, pe de o parte si
……………………….., domiciliat/cu sediul in localitatea ……………………………..,
CNP/CIF ……………….., in calitate de Superficiar, pe de alta parte,
In temeiul prevederilor:
Hotararii
Consiliului
local
al
comunei
Movila
Miresii
nr.
………../………………………., privind aprobarea superficiei pentru a terenului situat in
…………………. ce apartine domeniului privat al comunei Movila Miresii;
Raportul procedurii …………/……………………… prin care oferta depusa de
.……………………… a fost declarata castigatoare;
Prevederile art. 693-702 si art. 1170-1179 din Codul Civil.
Partile semnatare au convenit sa incheie prezentul contract de constituire a dreptului
de superficie cu titlu oneros, denumit in continuare “contract” in fata notarului public in urmatoarele
conditii:
Art. 2 Obiectul contractului
(1)
Obiectul contractului il reprezinta constituirea de catre Proprietar in favoarea
Superficiarului a unui drept de superficie asupra imobilului constituit din terenul intravilan in suprafata
totala de 10.000 mp aflat in proprietatea privata a comunei Movila Miresii, judetul Braila, situat in
strafa Ion Sion nr. 1205A, T 14, P 165/4 inscris in Cartea Funciara nr. 76056, cu numarul cadastral
76056, format din teren categoria de folosinta “curti-constructii”.
(2)
Terenul asupra caruia se constituie dreptul de superficie a fost dobandit de
catre Proprietar figurand in inventarul domeniului privat.
(3)
Dreptul de superficie se constituie in scopul desfasurarii de catre Superficiar a
unor activitati economice (industriale, agricole, zootehnice, servicii etc).
(4)
Superficiarul va deveni proprietarul eventualelor constructii care se vor edifica
pe terenul care face obiectul prezentului contract.
(5)
Schimbarea destinatiei terenului poate fi efectuata numai cu acordul prealabil
scris al proprietarului.

parti.

Art. 3 Durata contractului
(1) Durata contractului este de 25 de ani si produce efecte de la data semnarii de catre

(2) Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul scris al partilor pentru o
perioada initiala a contractului.
(3) In lipsa unui astfel de acord, contractul inceteaza de drept la data mentionata fara
posibilitatea interventiei tacitei relocatiuni.
Art. 4 Pretul contractului
(1) Pentru utilizarea terenului, Superficiarul datoreaza o chirie de …………….. lei/ an.
(2) Chiria se achita integral pentru tot anul pana la data de 31 martie al fiecarui an.
(3) Pentru depasirea termenului prevazut la alin.(1), Superficiarul datoreaza penalitati de
intarziere in cuantum echivalent cu 0,01% pe zi de intarziere din suma datorata.
(4) Pretul chiriei se actualizeaza anual cu rata inflatiei asa cum a fost stabilita de organele
de stat care au atributii legale in acest sens.
(5) Neplata chiriei pentru o perioada de 2 (doi) ani consecutivi atrage rezilierea
prezentului contractul fara alte formalitati iar chiria neincasata va fi recuperata prin procedurile legale
referitoare la executarea silita.
Art. 5 Drepturile si obligatiile proprietarului
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(1) Proprietarul are dreptul de a inspecta terenul care face obiectul prezentului contract
verificand respectarea obligatiilor asumate de catre Superficiar cu notificarea scrisa prealabila a
Superficiarului.
(2) Proprietarul are obligatia sa nu il tulbure pe Superficiar in exercitiul drepturilor rezultate
din prezentul contract.
(3) Proprietarul are obligatia sa permita Superficiarului pe cheltuiala acestuia accesul la
retelele de utilitati publice existente in zona.
Art. 6 Drepturile si obligatiile superficiarului
(1) Superficiarul are dreptul si obligatia de a utiliza terenul potrivit destinatiei stabilite de
Consiliul local, prin caietul de sarcini, respectiv pentru desfasurarea de activitati economice
(industriale, agricole, zootehnice, servicii) pe terenul respectiv in regim de continuitate si permanenta
si sa realizeze eventuale investitii in conformitate cu reglementarile de urbanism in vigoare.
(2) Superficiarul dobandeste posesia asupra terenului precum si dreptul de a dispune de
substanta terenului in limitele impuse de necesitatea realizarii constructiei.
(3) Viitoaele constructii vor fi realizate cu respectarea legislatiei in vigoare privind
urbanismul si autorizarea lucrarilor de constructii precum si a reglementarilor de urbanism existente la
nivel local aprobate.
(4) Modificarea destinatiei terenului se poate realiza la solicitarea motivata a
Superficiarului prin acordul scris al Proprietarului.
(5) Superficiarul este obligat sa utilizeze in mod direct terenul care face obiectul prezentul
contract si sa nu transmita folosinta terenului in intreg sau in parte catre o terta persoana fara acordul
prealabil scris al Proprietarului.
(6) Superficiarul este obligat la plata chiriei in cuantumul si in termenul stablit in prezentul
contract, precum si a penalitatlor de intarziere.
(7) In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze
de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii constructiilor, va notifica imediat acest fapt
proprietarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea conditiilor de realizare a
acestora.
(8) Superficiarul este obligat la plata impozitelor si taxelor locale stabilite pentru terenul
care face obiectul prezentul contract si pentru constructiile realizate pe acesta asa cum sunt ele
stabilite conform legislatiei in vigoare.
(9) Superficiarul este obligat sa remedieze pe cheltuiala sau orice defectiuni sau degradari
care pot aparea pe terenul in cauza pe durata prezentului contract.
(10) Dupa incetarea exploatarii constructiei, indiferent de motivul incetarii, Superficiarul va
demola pe cheltuiala sa lucrarile de constructii efectuate si va preda terenul Proprietarului in starea
avuta la data incheierii prezentului contract.
(11) Superficiarul va proprietarului cladirii existente (grajd) pe terenul in cauza dreptul de
acces de la strada la cladirea pe un drum in lungime de 15 m si latime de 4 m, in conformitate cu
prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga perioada de valabilitate a contractului.

persoane;

Art. 7 Incetarea contractului
Dreptul de superficie inceteaza pentru una din urmatoarele cauze:
a. La expirarea perioadei daca partile nu au hotarat prelungirea acestuia;
b. Prin consolidare, data la care terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi

c. Inainte de expirare prin acordul scris al ambelor parti;
d. Prin reziliere de catre Proprietar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
Superficiar sau a incapacitatii indeplinirii acestora;
e. In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a
contractului de catre Proprietarul terenului. In aceasta situatie, Proprietarul va notifica de indata
intentia de denuntare precum si motivele care au determinat aceasta masura.
Art. 8 Raspunderea contractual
(1) Conform art. 1350 din Codul civil, orice persoana trebuie sa–si exercite obligatiile pe
care le-a contractat. Atunci cand fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este
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raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilate parti si este obligate sa repare acest prejudiciu in
conditiile legii. Daca prin lege nu se prevee altfel, nici una dintre parti nu poat inlatura aplicarea
regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
(2) Atunci cand, fara justificare, una din parte contractante nu isi exercita obligatiile
nascute din acest contract, cealalta parte are dreptul de a rezilia unilateral contractului cu dauneinterese daca este cazul. In cazul incetarii contractului conform art. 7, lit. a si c si d, proprietarul
renunta expres si irevocabil la orice drepturi de proprietate asupra constructiilor realizate si anexelor
acestora, aplicarea prevederilor art. 699 din Codul civil fiind exclusa.
Art. 9 Forta majora si cazul fortuit
(1) Partile contractante sunt exonerate de raspunderea contractual pentru neexecutarea la
termen si /sau in mod necorepunzator total sau partia a oricarei dintre obligatiile care ii incumba in
baza prezentului contract daca neexecutarea obligatiei respective si prejudiciul au fost cauzate de
forta majora si cazul fortuit.
(2) Forta majora va fi interpretata in conformitate cu legislatia in vigoare si trebuie sa fie
confirmata de catre o autoritate competenta.
(3) Prin forta majora, in sensul prezentului contract se intelege un eveniment independent de
controlul/vointa partilor, care nu se datoreaza erorilor sau neindeplinirii obligatiilor de catre acessta si
care fac imposibila executarea contractului, aceste evenimente incluzand fara a se limita la : razboi,
revolutie, incendiu, inundatie, sau orice calamitate naturala, carantina, embargo.
Art. 10 Notificari
In sensul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata intre parti este
considerate valabila numai daca va fi transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresele din
corespondenta, sau personal cu semnare de primire.
Art. 11 Dispozitii finale
(1) Partile prin reprezentanti, declara cunoscand dispozitiile Codului Penal referitoare la
falsul in declaratii ca au capacitate deplina de a incheia un mod valabil prezentul contract si ca nu
exista nici un fel de impediment de natura legala, contractuala sau de orice alt del in masura sa
afecteze sau sa prejudiecieze in vreun fel capacitatea de a executa in mod valabil si pe deplin toate si
fiecare din obligatiile asumate potrivit prezentului contract.
(2) Toate obligatiile asumate de Superficiar in legatura cu prezentul contract se vor
transmite succesorilor de drept.
(3) In situatia in care la un moment dat oricare din dispozitiile prezentului contract este sau
devine lipsita de valabilitate, ilegala sau nu poate fi pusa in executare in baza vreunei legi sau unei
reglementare legala, acest lucru nu va afecta sau prejudia in nicun fel valabilitatea, legalitatea sau
punerea in executare a celorlalte prevederi ale prezentului contract si daca este necesar in acest scop
pe perioada de timp in care respectiva prevedere este considerate omisa din prezentul contract.
(4) Nici un amendament la acest contract nu va intra in vigoare decat daca este facut in
scris si semnat in mod valabil in fata unui notar public din Romania de catre o persoana autorizata in
numele fiecarei parti.
Prezentul contract a fost redactat si autentificat la Biroul notarial……………… intr-un singur
exemplar original si patru duplicate din care exemplarul original si un duplicat se pastreaza in arhiva
biroului notarial.
Proprietar,
Primar,

Superficiar,
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.64
din 25 octombrie 2018
privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitatie
publica asupra terenului intravilan in suprafata de 4.000 mp aflat in domeniul privat al
comunei Movila Miresii, amplasat in T 14, P 165/5, numar cadastral 76035
25.10.2018;

Consiliul local al comunei Movila Miresii întrunit în ședință ordinara în data de

Având în vedere:
raportul de evaluare intocmit de evaluator Economu Patriciu Cezar;
referatul de aprobare prezentat de dl. primar si referatul întocmit de
secretarul comunei;
avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică locală, juridică,
apararea ordinii si linistii publice si a drepturilor cetatenilor si al Comisiei pentru dezvoltare
economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si domeniului privat al
comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert;
prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si
regimul juridic al acesteia, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu
modificările și completările ulterioare;
prevederile art.693-702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 36, alin.(2), lit. “c”, art. 121, alin.(2) din Legea nr.
215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare;
prevederile Hotararii Consiliului local nr. 57/20.09.2018, privind
aprobarea Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros
asupra unor terenuri care apartin domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii;
In baza prevederilor art. 45, alin.(3) din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Se aprobă constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului intravilan
în suprafață de 4.000 mp situat în localitatea Movila Miresii, T 14, P 165/5, numar cadastral
76035 aflat in domeniul privat al comunei prin aplicarea procedurii de lictiatie publica cu
oferta in plic inchis cu adjudecare la cel mai mare pret oferit.
Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare intocmit de catre evaluator Economu
Patriciu-Cezar conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.3 Se aproba documentatia de licitatie conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare care
contine urmatoarele documente:
a.Caietul de sarcini;
b.Instructiunile pentru ofertanti;
c.Formulare ofertanti;
d.Formularul de contract de superficie.
Art.4 Se aproba pretul de pornire al licitatiei ca fiind cel prevazut in raportul de evaluare la
suma de 472 lei/an/suprafata totala (39,50 lei/luna).
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Art.5 Se stabileste cuantumul garantiei de participare la suma de 47 lei.
Art.6 Se stabileste cuantumul taxei de participare la suma de 200 lei.
Art.7 Dreptul de superficie cu titlu oneros se constituie pentru o perioadă de 25 de ani prin
încheierea unui contract în forma autentica, cu posibilitatea prelungirii la implinirea
termenului.
Art.8 Se împuternicește dl. primar Panțuru Dumitru pentru a semna in numele Comunei
Movila Miresii, judetul Braila în formă autentică contractul de constituire a dreptului de
superficie cu titlu oneros.
Art.9 Cheltuielile aferente constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros și îndeplinirea
condițiilor de publicitate imbiliară vor fi suportate de beneficiarul dreptului.
Art.10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează primarul comunei prin
compartimenele de specialitate.
Art.11 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință 313ublic prin publicare pe pagina de
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL

ANEXA NR. 2 LA HCL 64 /25.10.2018
DOCUMENTATIA DE LICITATIE
Privind atribuirea contractului de superficie cu titlu oneros prin licitatie publica asupra
terenului intravilan in suprafata de 10000 mp aflat in domeniul privat al comunei Movila Miresii,
amplasat in T 14, P 165/5, numar cadastral 76035
A.CAIET DE SARCINI
Prezentul a fost intocmit avand in vedere urmatoarele acte normative:
- Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
republicata, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările și completările
ulterioare;

- Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările si
completările ulterioare;
- Hotararea Consiliului local nr. 57/20.09.2018, privind aprobarea Regulamentului
referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri care apartin
domeniului privat al UAT Comuna Movila Miresii.
1.INFORMATII PRIVIND ORGANIZATORUL PROCEDURII DE LICITATIE
1.1.Denumire : Comuna Movila Miresii;
1.2.Sediul : Localitatea Movila Miresii, str. Orizont, nr. 773, comun Movila Miresii, judetul
Braila, cod postal 817100;
1.3.Date
de
contact
:
telefon
0239697914,
fax
0239697867,
e-mail:
brmovilamiresii@yahoo.com, web www.brmovilamiresii.ro;
1.4.Cod identificare fiscala: 4342723;
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1.5.Cont bancar : RO47TREZ15121A300530XXXX deschis la Trezoreria Braila.
2. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CARE FACE OBIECTUL ACORDARII
DREPTULUI DE SUPERFICIE
2.1. Obiectul contractului de superficie:
Transmiterea de catre proprietar pe o perioada determinta superficiarului, care
actioneaza pe riscul si raspunderea sa, a dreptului si obligatiilor de exploatare a unei suprafete de
teren pentru desfasurarea unei activitati economice.
2.2. Descrierea si identificarea bunului care face obiectul procedurii :
Terenul are suprafata de 4.000 mp si amplasat in localitatea Movila Miresii, strada Ion
Sion nr. 1205 B ( in curtea fostului CAP 7 Noiembrie) , Tarla 14, Parcela 165/5.
2.3. Regimul juridic al bunului care face obiectul procedurii:
Terenul face parte din domeniul privat al comunei Movila Miresii fiind inscris la pozitia nr.
33 din inventarul bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei aprobat prin HCL nr.
38/20.06.2018.
Categoria de folosinta a terenului este “curti constructii” si face parte din intravilanul
localitatii Movila Miresii si este inscris in este inscris in Cartea funciara cu nr. 76035 avand numarul
cadastal 76035.
2.4. Regimul urbanistic:
Conform Planului Urbanistic General aprobat prin HCL nr. 53/30.09.2018, destinatia
terenului care face obiectul procedurii de licitatie este de : Zona destinata unitatilor industriale,
depozitare si productie agricola avand urmatoarele reglementari principale de urbanism : POT
(procent de ocupare a terenului) maxim 55% din suprafata “curti constructii” , CUT(coeficient de
utilizare a terenului) maxim – 0,8 ADC/suprafata “curti constructii”, inaltima maxima permisa la cornisa
– 15 m.
2.5. Servituti si alte restrictii:
Titularul dreptului de superficie va asigura proprietarului cladirii existente pe terenul in
cauza (Grajd avand Sc = 330 mp) dreptul de acces de la strada la cladire pe un drum in lungime de
15 m si latime de 4 m, in conformitate cu prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga
perioada de valabilitate a contractului.
3. DURATA ACORDARII DREPTULUI DE SUPERFICIE
Contractul de superficie se incheie pentru o perioada de 25 de ani cu posibilitatea
prelungirii acesutia la expirare prin acordul partilor.
4. DESTINATIA OBIECTULUI CONTRACTULUI DE SUPERFICIE
4.1. Titularul dreptului de superficie trebuie sa desfasoare activitati economice (industriale,
agricole, zootehnice, servicii) pe terenul respectiv in regim de continuitate si permanenta si sa
realizeze eventuale investitii in conformitate cu reglementarile de urbanism in vigoare.
4.2. Titulatul dreptului de superficie isi va desfasura activitatea cu respectarea normelor
legale privind protectia mediului, PSI, sanatate publica si a celorlate prevederi legale specifice
activitatii si este obligat sa obtina autorizatiile si avizele necesare desfasurarii activitatii.
4.3. Calitatea de titular al dreptului de superfice o poate avea orice persoana fizica sau
persoana juridica cu capacitate deplina de exercitiu.
5. PROCEDURA DE LICITATIE
5.1. Dreptul de superficie sa va atribui prin aplicarea procedurii licitatiei publice cu oferta
in plic cu adjudecare la cel mai mare pret oferit.
5.2. Ofertanţii vor depune la registratura institutiei, până la data si ora limită stabilită în
anunţul publicitar, oferta intr-un plic sigilat care va contine documentele prevazute la sectiunea
instructiuni pentru ofertanti.
5.3. Plicurile se desfac in ordine inregistrarii acestora, fiind verificate pe rand documentele
de eligibilitate si ofertele financiare.
5.4. Criteriul de atribuire al contractului de superficie este pretul cel mai mare.
5.5. Procedura de licitatie se considera valabila daca sunt primite cel putin doua oferte
eligibile, in caz contrar procedura se va relua.

314

____________MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI BRĂILA NR.10/2018_____________

lei/luna.

6. NIVELUL MINIM AL CHIRIEI
6.1. Nivelul minim al chiriei pentru intreaga suprafata este 472 lei/an , respectiv 39,50

6.2. Pentru anii fiscali urmatori, chiria se va indexa in functie de indicele de inflatie aferent
anului fiscal respectiv.
6.3. Chiria se va achita anual in numerar la casieria institutiei sau prin virament bancar
pana la data de 31.03 a fiecarui an pentru care se face plata.
6.4. Neplata la termenul stabilit a chiriei atrage penalitati de intarziere in cuantum de
0,01% din suma pentru fiecare zi de intarziere.
6.5. Neplata chiriei pentru o perioada de 2 ani consecutivi atrage rezilierea contractului
fara alte formalitati iar chiria neincasata va fi recuperata prin procedurile legale referitoare
la executarea silita.

7.GARANTIA DE PARTICIPARE SI TAXA DE PARTICIPARE
7.1. Garanţia de participare este obligatorie şi se constituie de către ofertant în numerar la
casieria instituţiei organizatoare, sau prin ordin de plata in contul institutiei în scopul protejării
organizatorului licitaţiei faţă de riscul unui comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga
perioadă derulată până la încheierea contractului.
7.2. Valoarea garanţiei de participare la licitaţie este de 47 lei reprezentand 10% din preţul
de pornire al licitaţiei, calculat ca lei/an.
7.3. Garanţia de participare se restituie, în cazul ofertanţilor a căror ofertă nu a fost
declarată câştigătoare, în termen de cel mult 10 zile de la data semnării contractului, sau data anularii
a procedurii de licitaţie de către conducătorul instituţiei organizatoare.
7.4. Instituţia organizatoare are dreptul de a reţine garanţia de participare, ofertantul
câştigător pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă refuză să semneze contractul
în termenul precizat în prezentul Regulament.
7.5.In cazul ofertantilor declarati castigatori care incheie contractul de constituire a dreptului
de superficie, garantia va fi retinuta de organizator si compensata din prima transa de plata.
7.6. In vederea recuperarii costurilor cauzate de intocmirea raportului de evaluare a
imobilului, ofertantii vor achita o taxa de participare in cuantum de 200 lei, în numerar la casieria
instituţiei organizatoare, sau prin ordin de plata in contul institutiei.
7.7. Taxa de participare se returneaza numai in cazul retragerii ofertelor pana la termenul
maxim de depunere a ofertelor. Dupa depasirea acestui termen, taxa de participare nu se returneaza.
8.CLAUZE CONTRACTUALE SPEFICIFE
8.1. Superficiarul este obligat sa asigure exploatarea eficiente in regim de continuitate si
permanenta a bunului care face obiectul contractului.
8.2. Superficiarul este obligat sa exploateze pe riscul si pe raspunderea sa in mod direct bunul
care face obiectul contractului.
8.3. Superficiarul are drept de folosinta a bunului care face obiectul contractului potrivit naturii
acestuia si scopului stabilit de proprietar prin documentatia de atribuire si contract, respectiv pentru
activitati economice (industriale, agricole, zootehnice, servicii).
8.4. Este interzisa subinchirierea sau dareea in folosinta gratuita a bunului care face obiectul
contractului sa unei parti din acesta unor terte persoane fara acordul scris al proprietarului.
Modificarea destinatiei terenului se poate realiza la solicitarea motivata a Superficiarului prin acordul
scris al Proprietarului.
8.6. Superficiarul este obligat sa achite chiria la pretul si in termenul stabilit prin contractul de
superficie.
8.7. Superficiarul este obligat la plata impozitelor si taxelor locale stabilite pentru terenul care
face obiectul prezentul contract si pentru constructiile realizate pe acesta asa cum sunt ele stabilite
conform legislatiei in vigoare.
8.8. Superficiarul va asigura proprietarului cladirii existente (grajd) pe terenul in cauza dreptul
de acces de la strada la cladirea pe un drum in lungime de 15 m si latime de 4 m, in conformitate cu
prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga perioada de valabilitate a contractului.
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8.9. Proprietarul are dreptul de a inspecta terenul care face obiectul prezentului contract
verificand respectarea obligatiilor asumate de catre Superficiar cu notificarea scrisa prealabila a
Superficiarului.
8.10. Proprietarul are obligatia sa nu il tulbure pe superficiar in exercitiul drepturilor rezultate
din prezentul contract.
8.11.Proprietarul are obligatia sa permita Superficiarului pe cheltuiala acestuia accesul la
retelele de utilitati publice existente in zona.
8.12.Dreptul de superficie inceteaza pentru una din urmatoarele cauze:
a.La expirarea perioadei daca partile nu au hotarat prelungirea acestuia;
b.Prin consolidare, data la care terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;
c.Inainte de expirare prin acordul scris al ambelor parti;
d.Prin reziliere de catre Proprietar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
Superficiar sau a incapacitatii indeplinirii acestora;
e.In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a
contractului de catre Proprietarul terenului. In aceasta situatie, Proprietarul va notifica de indata
intentia de denuntare precum si motivele care au determinat aceasta masura.
8.13.Contractul de incheie in forma autentica la un notar public, toate cheltuielile legate de
intocmirea si autentificarea acestuia cazand exclusiv in sarcina superficiarului.
9. REGIMUL BUNURILOR UTILIZATE DE LOCATAR IN DERULAREA
CONTRACTULUI
Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de superficiar in derularea contractului de
superficie sunt:
a) bunuri de retur - sunt bunurile care revin pe deplin drept, gratuit si libere de orice
sarcini proprietarului, la incetarea contractului de superficie . Sunt bunuri de retur, bunurile care fac
obiectul inchirierii, respective terenul intravilan.
b) bunuri de preluare – sunt considerate constructiile realizate de superficiar in
conditiile legii cu autorizatie de construire, constructii care la expirarea contractului pot reveni
proprietarului în masura în care acesta din urma îsi manifesta intentia de a le prelua în schimbul platii
unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata
c) bunuri proprii – sunt bunurile care la incetarea contractului, raman in proprietatea
superficiarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut superficiarului si au fost utilizate de catre
acesta pe toata durata inchirierii, respectiv, constructii provizorii, utilaje,unelte,etc.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL

B.INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI
1.CONDITIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SA LE ÎNDEPLINEASCA OFERTELE
1.1. Ofertanţii vor depune la registratura institutiei, până la data si ora limită stabilită în anunţul
publicitar, oferta intr-un plic sigilat care va contine urmatoarele documente:
c) documentele de eligibilitate;
d) oferta financiara care va fi introdusa intr-un plic sigilat.
1.2. Documentele de eligibilitate sunt urmatoarele:
h) Cererea de inscriere la licitatie conform formularului tip pus la dispozitie de
organizator;
i) Copie act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) – în copie
doar pentru persoane fizice;
j) Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (sau echivalent pentru
persoane juridice străine) – in copie certificata pentru conformitate cu originalul, doar
pentru persoane juridice;
k) Împuternicire prin care reprezentantul persoanei juridice/ fizice este autorizat să-l
angajeze pe acesta în procedura pentru atribuirea contractului de închiriere (dacă este cazul) – în
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original. Împuternicirea va fi însoţită de o copie a actului de identitate a persoanei împuternicite
(buletin de identitate, carte de identitate, paşaport) ;
l) Formularul de contract insusit prin semnatura si ștampila pe fiecare pagina;
m) Dovada achitării contravalorii garantiei de participare - în copie;
n) Dovada achitării contravalorii taxei de participare - în copie.
1.3. Oferta financiara intocmita conform formularului tip pus la dispozitie de organizator va fi
depusa intr-un plic sigilat care se va deschide dupa verificarea documentelor de eligibiliate.
1.4. Ofertele vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/reprezentantii
autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul în contract.
1.5. Plicurile se desfac in ordine inregistrarii acestora, fiind verificate pe rand documentele de
eligibilitate, ofertele tehnice si la final ofertele financiare.
1.5. Comisia va proceda la verificarea documentelor de eligibilitate, iar in cazul in care nu
sunt depuse documenele solicitate sau sunt incomplete oferta este declarata neeligibila si respinsa
fara a se mai deschide oferta financiara.
1.6. Comisia va proceda va verificarea ofertelor financiare ale ofertantilor declarati eligibili.
1.14. In cazul în care contestatarul este nemultumit de decizia luata de comisia de
solutionare a contestatiilor, acesta se va putea adresa instantelor de judecata competente.
1.15. Procedura de licitatie se considera valabila daca sunt primite cel putin doua oferte
eligibile, in caz contrar procedura se va relua cu stabilirea unei noi date si publicarea unui nou anunt.
2. CRITERIU DE ATRIBUIRE AL CONTRACTULUI
2.1. Criteriul de atribuire al contractului de superficie este pretul cel mai mare.
2.2. În cazul în care ofertele financiare de pe prima pozitie au preturi egale se va solicita din
partea celor care au depus oferta financiara cu pret egal o noua oferta financiara in termen de 24 de
ore.
2.3. In cazul in care niciun ofertant dintre cei aflati la egalitate nu depune alta oferta
financiara in termenul stabilit procedura se se va relua cu stabilirea unei noi date si publicarea unui
nou anunt.
3. DREPTUL DE CONTESTARE
3.1. Ofertantii nemultumiti pot formula contestatie in scris dupa fiecare etapa a evaluarii in
termen de 24 de ore de la afisare la Primarului comunei, iar procedura de evaluare se suspenda pana
la solutionarea contestatiei.
3. 2. Conducătorul instituţiei organizatoare va lua măsuri pentru soluţionarea contestaţiei, în
termen de cel mult 24 de ore, de la data depunerii acesteia.
3.3. Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată,
organizatorul anulează prin dispoziţie licitaţia şi ia măsuri pentru organizarea unei noi licitaţii.

4. INCHEIEREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE
4.1. Dupa aprobarea Raportului procedurii de licitaţie, ofertantul declarat castigator va fi
instiintat pentru semnarea contractului de superficie.
4.2. Contractul de superficie se încheie in forma autentica în cel mult 45 zile de la data
aprobării de către Raportului procedurii de licitaţie. Termenul poate fi prelungit cu 45 de zile la
solicitarea ofertantului adjudecator pentru motive intemeiate.
4.3. Cheltuielile legate de incheierea in forma autentica la Biroului Notarului Public a
contractului de superficie cad in sarcina exlusiva a castigatorului licitatiei.
4.4.Neîncheierea contractului de superficie dupa expirarea termenelor de mai sus, din vina
exclusivă a ofertantului adjudecatar, atrage anularea procedurii de licitaţie publică deschisă cu ofertă
prin strigare, respectiv pierderea garanţiei de participare a acestuia.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
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C.FORMULARE
FORMULARUL 1 - SCRISOARE DE ÎNAINTARE
Catre .........................................................
Subsemnatul/subscrisa
_________________________________________________________,
cu
domiciliul/sediul
in________________________________, CNP/CUI_____________________, reprezentata legal
prin__________________________ prin prezenta depun oferta pentru licitatia organizata pentru
constituirea dreptului de superficie asupra terenului in suprafata de _______ mp, amplasat in
_________________________________________,
aflat
in
domeniul
privat
al
UAT____________________________.
Solicit
aceasta
in
vederea
realizarii
investitiei
________________________________.
Depun anexat urmatoarele documente:
a)BI/CI pentru persoanele fizice/certificat de înmatriculare/certificat constatator valabil
pentru persoanele juridice.
b) oferta financiara.
c) copie document plata garantie participare.
d) copie document plata taza participare.
e)modelul de contract insusit.
Declar ca am luat la cunostinta si sunt de acord cu prevederile caietului de sarcini si a
restului documentatiei de licitatiei.
Am achitat garantia de participare cu chitanta___________/___________
Am achitat taxa de participare cu chitanta___________/___________
Data____________________

Semnatura

FORMULARUL 2 - OFERTA FINANCIARA
Catre .........................................................
1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatul
_______________________________________, domiciliat
in___________________________________________________________________________,
reprezentant legal / imputernicit, al ofertantului
____________________________________________
(denumirea/numele ofertantului),
Ma ofer ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia de atribuire
avand ca obiect incheierea unui contract de superficie asupra terenului intravilan in suprafata de
4.000 mp amplasat in T 14, P 164/5, sa oferim chiria de _______________ lei/an/intreaga suprafata.
2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, dupa primirea terenului
inchiriat, sa asiguram desfasurarea activitatilor economice in conformitate cu prevederile caietului de
sarcini.
3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 90 zile si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
Data întocmirii
………………………
Nume, prenume....................
Semnatura ..........................
Functie................
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D.CONTRACT DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE SUPERFICIE
Art. 1 Partile contractante
Intre Comuna Movila Miresii, cu sediul in comuna Movila Miresii, str. Orizont nr. 773,
judetul Braila, cod fiscal 4243723, reprezentata legal prin dl. Panțuru Dumitru, avand functia de
primar, in calitate de Proprietar, pe de o parte si
……………………….., domiciliat/cu sediul in localitatea ……………………………..,
CNP/CIF ……………….., in calitate de Superficiar, pe de alta parte,
In temeiul prevederilor:
Hotararii
Consiliului
local
al
comunei
Movila
Miresii
nr.
………../………………………., privind aprobarea superficiei pentru a terenului situat in
…………………. ce apartine domeniului privat al comunei Movila Miresii;
Raportul procedurii …………/……………………… prin care oferta depusa de
.……………………… a fost declarata castigatoare;
Prevederile art. 693-702 si art. 1170-1179 din Codul Civil.
Partile semnatare au convenit sa incheie prezentul contract de constituire a dreptului
de superficie cu titlu oneros, denumit in continuare “contract” in fata notarului public in urmatoarele
conditii:
Art. 2 Obiectul contractului
(1) Obiectul contractului il reprezinta constituirea de catre Proprietar in favoarea Superficiarului
a unui drept de superficie asupra imobilului constituit din terenul intravilan in suprafata totala de 4.000
mp aflat in proprietatea privata a comunei Movila Miresii, judetul Braila, situat in strafa Ion Sion nr.
1205B, T 14, P 165/5 inscris in Cartea Funciara nr. 76035, cu numarul cadastral 76035, format din
teren categoria de folosinta “curti-constructii”.
(2) Terenul asupra caruia se constituie dreptul de superficie a fost dobandit de catre Proprietar
figurand in inventarul domeniului privat.
(3) Dreptul de superficie se constituie in scopul desfasurarii de catre Superficiar a unor
activitati economice (industriale, agricole, zootehnice, servicii etc).
(4) Superficiarul va deveni proprietarul eventualelor constructii care se vor edifica pe terenul
care face obiectul prezentului contract.
(5) Schimbarea destinatiei terenului poate fi efectuata numai cu acordul prealabil scris al
proprietarului.
Art. 3 Durata contractului
(1) Durata contractului este de 25 de ani si produce efecte de la data semnarii de catre parti.
(2) Durata contractului poate fi prelungita numai prin acordul scris al partilor pentru o perioada
initiala a contractului.
(3) In lipsa unui astfel de acord, contractul inceteaza de drept la data mentionata fara
posibilitatea interventiei tacitei relocatiuni.
Art. 4 Pretul contractului
(1) Pentru utilizarea terenului, Superficiarul datoreaza o chirie de …………….. lei/ an.
(2) Chiria se achita integral pentru tot anul pana la data de 31 martie al fiecarui an.
(3)Pentru depasirea termenului prevazut la alin.(1), Superficiarul datoreaza penalitati de
intarziere in cuantum echivalent cu 0,01% pe zi de intarziere din suma datorata.
(4)Pretul chiriei se actualizeaza anual cu rata inflatiei asa cum a fost stabilita de organele de
stat care au atributii legale in acest sens.
(5) Neplata chiriei pentru o perioada de 2 (doi) ani consecutivi atrage rezilierea prezentului
contractul fara alte formalitati iar chiria neincasata va fi recuperata prin procedurile legale referitoare
la executarea silita.
Art. 5 Drepturile si obligatiile proprietarului
(1)Proprietarul are dreptul de a inspecta terenul care face obiectul prezentului contract
verificand respectarea obligatiilor asumate de catre Superficiar cu notificarea scrisa prealabila a
Superficiarului.
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(2)Proprietarul are obligatia sa nu il tulbure pe Superficiar in exercitiul drepturilor rezultate din
prezentul contract.
(3)Proprietarul are obligatia sa permita Superficiarului pe cheltuiala acestuia accesul la retelele
de utilitati publice existente in zona.
Art. 6 Drepturile si obligatiile superficiarului
(1) Superficiarul are dreptul si obligatia de a utiliza terenul potrivit destinatiei stabilite de
Consiliul local, prin caietul de sarcini, respectiv pentru desfasurarea de activitati economice
(industriale, agricole, zootehnice, servicii) pe terenul respectiv in regim de continuitate si permanenta
si sa realizeze eventuale investitii in conformitate cu reglementarile de urbanism in vigoare.
(2) Superficiarul dobandeste posesia asupra terenului precum si dreptul de a dispune de
substanta terenului in limitele impuse de necesitatea realizarii constructiei.
(3) Viitoaele constructii vor fi realizate cu respectarea legislatiei in vigoare privind urbanismul
si autorizarea lucrarilor de constructii precum si a reglementarilor de urbanism existente la nivel local
aprobate.
(4) Modificarea destinatiei terenului se poate realiza la solicitarea motivata a Superficiarului
prin acordul scris al Proprietarului.
(5) Superficiarul este obligat sa utilizeze in mod direct terenul care face obiectul prezentul
contract si sa nu transmita folosinta terenului in intreg sau in parte catre o terta persoana fara acordul
prealabil scris al Proprietarului.
(6) Superficiarul este obligat la plata chiriei in cuantumul si in termenul stablit in prezentul
contract, precum si a penalitatlor de intarziere.
(7) In cazul in care superficiarul sesizeaza existenta sau posibilitatea existentei unei cauze de
natura sa conduca la imposibilitatea realizarii constructiilor, va notifica imediat acest fapt
proprietarului, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea conditiilor de realizare a
acestora.
(8) Superficiarul este obligat la plata impozitelor si taxelor locale stabilite pentru terenul care
face obiectul prezentul contract si pentru constructiile realizate pe acesta asa cum sunt ele stabilite
conform legislatiei in vigoare.
(9) Superficiarul este obligat sa remedieze pe cheltuiala sau orice defectiuni sau degradari
care pot aparea pe terenul in cauza pe durata prezentului contract.
(10) Dupa incetarea exploatarii constructiei, indiferent de motivul incetarii, Superficiarul va
demola pe cheltuiala sa lucrarile de constructii efectuate si va preda terenul Proprietarului in starea
avuta la data incheierii prezentului contract.
(11) Superficiarul va proprietarului cladirii existente (grajd) pe terenul in cauza dreptul de
acces de la strada la cladirea pe un drum in lungime de 15 m si latime de 4 m, in conformitate cu
prevederile art. 617 – 620 din Codul Civil pe intreaga perioada de valabilitate a contractului.
Art. 7 Incetarea contractului
Dreptul de superficie inceteaza pentru una din urmatoarele cauze:
a.La expirarea perioadei daca partile nu au hotarat prelungirea acestuia;
b.Prin consolidare, data la care terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;
c.Inainte de expirare prin acordul scris al ambelor parti;
d.Prin reziliere de catre Proprietar in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre
Superficiar sau a incapacitatii indeplinirii acestora;
e.In cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilateral a
contractului de catre Proprietarul terenului. In aceasta situatie, Proprietarul va notifica de indata
intentia de denuntare precum si motivele care au determinat aceasta masura.
Art. 8 Raspunderea contractual
(1) Conform art. 1350 din Codul civil, orice persoana trebuie sa–si exercite obligatiile pe care
le-a contractat. Atunci cand fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este
raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilate parti si este obligate sa repare acest prejudiciu in
conditiile legii. Daca prin lege nu se prevee altfel, nici una dintre parti nu poat inlatura aplicarea
regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
(2) Atunci cand, fara justificare, una din parte contractante nu isi exercita obligatiile nascute
din acest contract, cealalta parte are dreptul de a rezilia unilateral contractului cu daune-interese daca
este cazul. In cazul incetarii contractului conform art. 7, lit. a si c si d, proprietarul renunta expres si
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irevocabil la orice drepturi de proprietate asupra constructiilor realizate si anexelor acestora, aplicarea
prevederilor art. 699 din Codul civil fiind exclusa.
Art. 9 Forta majora si cazul fortuit
(1) Partile contractante sunt exonerate de raspunderea contractual pentru neexecutarea la
termen si /sau in mod necorepunzator total sau partia a oricarei dintre obligatiile care ii incumba in
baza prezentului contract daca neexecutarea obligatiei respective si prejudiciul au fost cauzate de
forta majora si cazul fortuit.
(2) Forta majora va fi interpretata in conformitate cu legislatia in vigoare si trebuie sa fie
confirmata de catre o autoritate competenta.
(3) Prin forta majora, in sensul prezentului contract se intelege un eveniment independent de
controlul/vointa partilor, care nu se datoreaza erorilor sau neindeplinirii obligatiilor de catre acessta si
care fac imposibila executarea contractului, aceste evenimente incluzand fara a se limita la : razboi,
revolutie, incendiu, inundatie, sau orice calamitate naturala, carantina, embargo.
Art. 10 Notificari
In sensul prezentului contract, orice notificare/comunicare adresata intre parti este
considerate valabila numai daca va fi transmisa prin posta cu confirmare de primire la adresele din
corespondenta, sau personal cu semnare de primire.
Art. 11 Dispozitii finale
(1) Partile prin reprezentanti, declara cunoscand dispozitiile Codului Penal referitoare la falsul
in declaratii ca au capacitate deplina de a incheia un mod valabil prezentul contract si ca nu exista nici
un fel de impediment de natura legala, contractuala sau de orice alt del in masura sa afecteze sau sa
prejudiecieze in vreun fel capacitatea de a executa in mod valabil si pe deplin toate si fiecare din
obligatiile asumate potrivit prezentului contract.
(2) Toate obligatiile asumate de Superficiar in legatura cu prezentul contract se vor transmite
succesorilor de drept.
(3) In situatia in care la un moment dat oricare din dispozitiile prezentului contract este sau
devine lipsita de valabilitate, ilegala sau nu poate fi pusa in executare in baza vreunei legi sau unei
reglementare legala, acest lucru nu va afecta sau prejudia in nicun fel valabilitatea, legalitatea sau
punerea in executare a celorlalte prevederi ale prezentului contract si daca este necesar in acest scop
pe perioada de timp in care respectiva prevedere este considerate omisa din prezentul contract.
(4) Nici un amendament la acest contract nu va intra in vigoare decat daca este facut in scris
si semnat in mod valabil in fata unui notar public din Romania de catre o persoana autorizata in
numele fiecarei parti.
Prezentul contract a fost redactat si autentificat la Biroul notarial……………… intr-un singur
exemplar original si patru duplicate din care exemplarul original si un duplicat se pastreaza in arhiva
biroului notarial.

Proprietar,
Primar,

Superficiar,
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.65
din 25 octombrie 2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si aprobarea
actualizariicofinantarii investitiei: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
TEPES VODA, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”, ca urmare a emiterii
Dispozitiei de santier nr. 2/ 25.10.2018
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Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
data de 25.10.2018;
Având în vedere:
Referatul de aprobare a Domnului Panturu Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii,
responsabilul legal al proiectului, prin care se propunea probarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati precum si aprobarea actualizariicofinantariiinvestitiei: „CONSTRUIRE
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEPES VODA, COMUNA MOVILA MIRESII,
JUDETUL BRAILA”, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr. 2/ 25.10.2018;
- Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, bugetfinanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii
și control si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive
si agrement;
prevederile art. 5 lit e) si art 6 din Anexa nr. 4 denumita METODOLOGIE din 9
ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de
interventii aferenta H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
- prevederile art. 15 lit a si c din Cap. IV denumit Dispozitii tranzitorii si finale din
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
prevederile Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul
"Modernizarea satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/
modernizare /dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar, instituit prin Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală;
prevederile art. VII - Drepturile si obligatiilepartilor, alin. (2) lit b)- Obligatiile
beneficiarului, din contractul de finantare nr. 1209/ 23.12.2016, incheiat intre UAT Movila
Miresii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea
obiectivului „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEPES VODA, COMUNA
MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”;
devizul general actualizat al investitiei ca urmare a emiterii Dispozitiei de
santier nr. 2/ 25.10.2018;
prevederile Dispozitiei de santier nr. 2/ 25.10.2018 intocmita de proiectantul
lucrarii si avizata de verificatorul tehnic;
prevederile art. 221, alin.(1), lit. e din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioaresi a Instructiunii nr. 3/2017 emisa de Agentia
Nationala pentru Achizitii Publice (majorarea pretului contractului este o modificare
nesubstantiala a contractului de executie lucrari si reprezinta 3,66% din valoarea acestuia);
prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
prevederile art. 36 alin. (2), lit.c, precum si cele ale art. 126 din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
În temeiul art. 45 alin.(1) precum si cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
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HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum si noul deviz general
aferent investitiei: „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TEPES VODA,
COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier
nr. 2/ 25.10.2018, dupa cum urmeaza.
Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:
Valoare totala investitie = 710.737 lei inclusiv TVA.
Valoare C+M inclusiv TVA = 509.715 lei inclusiv TVA.
Art.2 Se aproba noua valoare a investitiei, in suma de 710.737 lei inclusiv TVA, compusa din
valoarea lucrarilor/ serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate pana la data
de 21.10.2018 si din valoarea rest de executat/prestat, astfel:
Lei, tva inclus

VALOAREA TOTALAA INVESTITIEI, din care:
bugetul de stat (MDRAP)
Sume decontate buget de stat
rest de decontat buget de stat
bugetul local al comunei Movila Miresii
Sume decontate buget local
rest de deconta tbuget local

710.737
591.003
324.911,18
266.091,82
119.734
83.127,44
36.606,56

Art.3 Se aproba Dispozitia de santier nr. 2/ 25.10.2018 care prevede suplimentarea
cantitatilor de lucrari la investitia „CONSTRUIRE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
TEPES VODA, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA” conform anexei la prezenta
hotarare.
Art.4 Se aproba actualizarea cofinantarii investitiei: „CONSTRUIRE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL TEPES VODA, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”, in
suma de 119.734 lei inclusiv TVA, respectiv majorarea cofinantarii cu 20.367 lei din bugetul
local al Comunei Movila Miresii, de la 99.367 lei la 119.734 lei, reprezentand contravaloarea
notelor de comanda suplimentara aferente Dispozitiei de santier nr. 2/ 25.10.2018.
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza dl. Panturu Dumitru,
primarul comunei Movila Miresii, judetul Braila, responsabilul legal al proiectului.
Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul comunei Movila Miresii, persoanelor
interesate, MDRAP si Institutiei Prefectului judetului Braila in vederea exercitarii controlului de
legalitate.
Art.7 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.66
din 25 octombrie 2018
privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Movila Miresii, judetul Braila, intrunit in sedinta
extraordinara in data de 25.10.2018;
Avand in vedere:
-referatul de aprobare prezentat de dl. primar, si referatul prezentat de dna. contabila;
avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea
domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala,
protectia mediului, servicii si comert;
-art. 19, alin(2), art. 20, alin(1), lit. c, din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36, alin.(2), lit. “b” , alin.(4), lit. “a”, si art. 45, alin.(1) si
(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1

Bugetul local pentru anul 2018 se rectifica dupa cum urmeaza:
Capitol bugetar

Initial

Rectificat

mii lei
Influenta

Venituri , total din care
Alte impozite si taxe
Taxe si tarife eliberare licente
Venituri amenzi
Cheltuieili, total din care
Asistenta sociala, total din care
Ajutoare sociale (indemnizatii persoane handicap)

1.358.300
16
31
27
1.417.000
999
462

13.613
26
41
37
14.200
1.029
492

+30
+10
+10
+10
+30
+30
+30

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului local detaliat pe venituri si cheltuieli conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotatare.
Art.3 Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatului propriu de specialitate.
Art.4
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin publicare pe pagina de
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.67
din 25 octombrie 2018
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizati precum si aprobarea
cofinantarii investitiei „EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA
MIRESII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA” ca urmare a
intrarii in vigoare a OUG 79/2017 si HG nr. 846/2017 si implicit a majorarii pretului la
manopera
Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară
în data de 25.10.2018;
Având în vedere:
Referatul de aprobare a Domnului Panturu Dumitru - Primarul Comunei Movila Miresii,
responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati precum si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei: „EXTINDERE SI
REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIRESII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA
MIRESII, JUDETUL BRAILA” ca urmare a intrarii in vigoare a OUG 79/2017 si HG nr. 846/2017
si implicit a majorarii pretului la manopera;
Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agrement;
-prevederile art. 5 lit e) si art 6 din Anexa nr. 4 denumita METODOLOGIE din 9
ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de
interventii aferenta H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatieitehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii;
-prevederile art. 15 lit a si c din Cap. IV denumit Dispozitii tranzitorii si finale din
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
-prevederile Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul "Modernizarea
satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a
unitatilor de invatamant preuniversitar, instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
-prevederile art. VII - Drepturile si obligatiile partilor, alin. (2) lit b)- Obligatiile
beneficiarului, din contractul de finantare nr. 1211/ 23.12.2016, incheiat intre UAT Movila
Miresii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea
obiectivului „EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIRESII,
CLADIRE C2, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”;
-prevederile OUG 79/2017 si HG nr. 846/2017 si implicit a majorarii pretului la
manopera;
-adresei nr. 166/ 17.10.2018 emisa de SC TRANS PEC SA prin care se solicita
majorarea pretului contractului de executie lucrari nr. 4402/ 02.08.2017;
-Devizul general actualizat al investitiei ;
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-prevederile art. 221, alin.(1), lit. e din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare si a Instructiunii nr. 3/2017 emisa de Agentia Nationala
pentru Achizitii Publice (majorarea pretului contractului este o modificare nesubstantiala a
contractului de executie lucrari si reprezinta 4,20% din valoarea acestuia);
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit.c, precum si cele ale art. 126 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata;
În temeiul art. 45 alin.(1) precum si cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba indicatorilor indicatoriilor tehnico – economici ai investiției „EXTINDERE SI
REABILITARE SCOALA GIMNAZIALA MOVILA MIRESII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA
MIRESII, JUDETUL BRAILA”, dupa cum urmeaza :
Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:
Valoare totală a investiției 3.071.181 lei, cu TVA .
Valoare C + M : 2.459.538 lei, cu TVA.
Art.2 Se aproba noua valoare a investitiei, in suma de 3.071.181 lei inclusiv TVA, compusa
din valoarea lucrarilor/ serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate pana la
25.10.2018 si din valoarea rest de executat/prestat, astfel:
Lei, tva inclus
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI, din care:
3.071.181
bugetul de stat (MDRAP)
2.677.032
Sume decontate buget de stat
1.071.202
rest de decontat buget de stat
1.605.830
bugetul local al comunei Movila Miresii
394.149
Sume decontate buget local
200.094
rest de decontat buget local
194.055
Art. 3 Se aproba prelungirea duratei de executie a lucrarilor cu 6 luni.
Art.4 Se aproba majorarea contractului de lucrari nr. 4402/02.08.2017 incheiat cu
executantul SC Transpec SA Galati cu suma de 107.304 lei cu TVA, majorarea fiind
decontata exclusiv din bugetul local.
Art.5 Se aproba actualizarea cofinantarii investitiei: „EXTINDERE SI REABILITARE SCOALA
GIMNAZIALA MOVILA MIRESII, CLADIRE C2, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL
BRAILA”, in suma de 394.149 lei inclusiv TVA, respectiv majorarea cofinantarii cu 107.304 lei
din bugetul local al Comunei Movila Miresii, de la 286.845 lei la 394.149 lei, reprezentand
contravaloarea cheltuielilor de manopera suplimentara cauzate de cresterea salariului minim
brut pe tara incepand cu data de 01.08.2018 precum si suplimentarea cotelor legale (ISC si
CSC) aferente.
Art.6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcineaza primarul comunei
Movila Miresii, județul Brăila care este imputernicit sa semneze actul aditional la contractul de
lucrari.
Art.7 Prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului Judetul Braila, MDRAPFE
precum si celor interesati prin grija secretarului comunei.
Art. 8 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de
internet www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
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Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta publica la data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi, din numarul total de 13 consilieri locali in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA MOVILA MIRESII
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.68
din 25 octombrie 2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati precum si aprobarea
actualizarii cofinantarii investitiei: „REABILITARE SI CONSOLIDARE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA MIRESII,
JUDETUL BRAILA”, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr. 2/ 22.10.2018
Consiliul local al comunei Movila Miresii, județul Brăila, întrunit în ședință ordinară în
data de 25.10.2018;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare a Domnului Panturu Dumitru - Primarul Comunei Movila
Miresii, responsabilul legal al proiectului, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati precum si aprobarea actualizarii cofinantarii investitiei: „REABILITARE
SI CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIRESII, CLADIRE C4,
COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”, ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier
nr. 2/ 22.10.2018;
-Avizele favorabile ale Comisiei pentru dezvoltare economico-socială, buget-finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, servicii și control
si Comisiei pentru sanatate, invatamant, cultura, protectie sociala, activitati sportive si
agrement;
-prevederile art. 5 lit e) si art 6 din Anexa nr. 4 denumita METODOLOGIE din 9
ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de
interventii aferenta H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului cadru al
documentatieitehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitiisi lucrari de
interventii;
-prevederile art. 15 lit a si c din Cap. IV denumit Dispozitii tranzitorii si finale din
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice;
-prevederile Programului National de Dezvoltare Locala, subprogramul "Modernizarea
satului românesc"; domeniul de interes: realizare/extindere/ reabilitare/ modernizare /dotare a
unitatilor de invatamant preuniversitar, instituit prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală;
-prevederile art. VII - Drepturile si obligatiilepartilor, alin. (2) lit b)- Obligatiile
beneficiarului, din contractul de finantare nr. 1210/ 23.12.2016, incheiat intre UAT Movila
Miresii si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, pentru finantarea
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obiectivului „REABILITARE SI CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”;
-Devizul general actualizat al investitiei ca urmare a emiterii Dispozitiei de santier nr. 2/
22.10.2018;
-prevederile Dispozitiei de santier nr. 2/ 22.10.2018 intocmita de proiectantul lucrarii si
avizata de verificatorul tehnic;
-prevederile art. 221, alin.(1), lit. e din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioaresi a Instructiunii nr. 3/2017 emisa de AgentiaNationala
pentru Achizitii Publice (majorarea pretului contractului este o modificare nesubstantiala a
contractului de executie lucrari si reprezinta 14,62% din valoarea acestuia);
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit.c, precum si cele ale art. 126 din Legea administratiei
publice locale nr.215/2001, republicata;
În temeiul art. 45 alin.(1) precum si cele ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata;
HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum si noul deviz general
aferent investitiei: „REABILITARE SI CONSOLIDARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL
MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA MIRESII, JUDETUL BRAILA”, ca
urmare a aemiterii Dispozitiei de santier nr. 2/ 22.10.2018, dupa cum urmeaza:
Principalii indicatori tehnico-economici actualizati ai investitiei sunt:
Valoare totala investitiei inclusiv TVA = 987.325 lei inclusiv TVA
Valoare C+M inclusiv TVA = 779.293.553 lei inclusiv TVA.
Art.2 Se aproba noua valoare a investitiei, in suma de 987.325lei inclusiv TVA, compusa din
valoarea lucrarilor/ serviciilor executate (prestate), decontate sau nedecontate pana la
25.10.2018 si din valoarea rest de executat/prestat, astfel:
Lei, tva inclus
VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI, din care:
987.325
bugetul de stat (MDRAP)
777.482
Sume decontate buget de stat
49.330,18
rest de decontat buget de stat
728.151,82
bugetul local al comunei Movila Miresii
209.843
Sume decontate buget local
78.698,11
rest de decontat buget local
131.144,89
Art.3 Se aproba Dispozitia de santier nr. 2/ 22.10.2018 care prevede suplimentarea
cantitatilor de lucrari la investitia „REABILITARE SI CONSOLIDARE GRADINITA CU
PROGRAM NORMAL MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA MIRESII,
JUDETUL BRAILA” conform anexei la prezenta hotarare.
Art.4 Se aproba actualizarea cofinantarii investitiei: „REABILITARE SI CONSOLIDARE
GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOVILA MIRESII, CLADIRE C4, COMUNA MOVILA
MIRESII, JUDETUL BRAILA”, in suma de 209.843 lei inclusiv TVA, respectiv majorarea
cofinantarii cu 106.717 lei din bugetul local al Comunei Movila Miresii, de la 103.126 lei la
209.843 lei, reprezentand contravaloarea notelor de comanda suplimentara aferente
Dispozitiei de santier nr. 2 / 22.10.2018.
Art.5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza dl. Panturu Dumitru,
primarul comunei Movila Miresii,judetul Braila, responsabilul legal al proiectului.
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Art.6 Prezenta hotarare va fi comunicata de secretarul comunei Movila Miresii, persoanelor
interesate, MDRAP si Institutiei Prefectului judetului Braila in vederea exercitarii controlului de
legalitate.
Art.7 Prezenta hotarare ca fi adusa la cunoștință publică prin publicare pe pagina de internet
www.brmovilamiresii.ro și în Monitorul Oficial al Județului Brăila prin grija secretarului
comunei.
Prezenta Hotarare a fost adoptata in sedinta din data de 25.10.2018 cu un numar de 11
voturi din numarul total de 13 consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul
voturilor consilierilor in functie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
CIOCIRLAN MILAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
DRAGUS VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.49
din 3 octombrie 2018
privind : Aprobarea devizului general actualizat ,aferent obiectivului de investitii „
Modernizare drumuri de interes local in comuna Baraganul, judetul Braila” inclus in
Programul National de Dezvoltare Locala
Consiliul local al comunei Bărăganul, întrunit în şedinţă de indata la data de
03.10.2018 ora;
Avand in vedere:
-O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea „Programului National de Dezvoltare Locala”
subprogramul „Modernizarea Satului Romanesc” cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere in
aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013
-Art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice , cu modificarile si
completarile ulterioare;
- referatul intocmit de dn-ul Radu Stan din cadrul compartimentului urbanism;
- expunerea de motive a primarului
- adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia Generala
Dezvoltare Regionala si Infrastructura, nr.103738/18.09.2018
- Contractul de lucrari inregistrat sub nr.4428/11.07.2018
- Art.36 alin.(2) lit. b), alin (4) lit. d) si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul: a art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba devizul general actualizat , in urma procedurii de achizitie publica,aferent
obiectivului de investitii „Modernizare drumuri de interes local in comuna Baraganul, judetul
Braila” inclus in Programul National de Dezvoltare Locala, conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre, cu urmatorii indicatori tehnico- economici actualizati
Valoarea totala inclusiv TVA: 7.001.681,03 lei, din care
finantare PNDL : 6.767.072,73lei
cofinantare locala 234.608,30 lei
Art.2 Cu ducerea la indeplinire , a prezentei hotararii, se insarcineaza primarul comunei
Baraganul, cu sprijinul Consiliului Local si a compartimentelor de specialitate.
Art.4 Prin grija secretarului comunei Baraganul, prezenta hotarare va fi comunicata celor
interesati
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRACACIU RADIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
LUCA VIOREL
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ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.50
din 31 octombrie 2018
privind: aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2018.
Consiliul Local al comunei Baraganul , intrunit in sedinta ordinara din data de
31.10.2018
Luând in discutie:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Baraganul ;
- Raportul compartimentului de specialitate ;
Având în vedere:
- prevederile art . 49 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si comletarile ulterioare;
In baza art.45 al.1 si 2 , lit.(a) si art.115, al.1,lit.(b) din Legea 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, adopta
urmatoarea:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aproba Conturile de executie intocmite la data de 30 septembrie 2018, conform
anexei ce face parte din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate, prin grija
secretarului comunei Bărăganul.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRACACIU RADIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
LUCA VIOREL
ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA BARAGANUL
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.51
din 31 octombrie 2018

Privind : Aprobarea devizului general actualizat ,aferent obiectivului de investitii „
Modernizare drumuri in comuna Baraganul, judetul Braila” inclus in Programul
National de Dezvoltare Locala
Consiliul local al comunei Bărăganul, întrunit în şedinţă ordinara din data de
31.10.2018 ;
Avand in vedere:
-O.U.G. nr. 28/2013, pentru aprobarea „Programului National de Dezvoltare Locala”
subprogramul „Modernizarea Satului Romanesc” cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul nr. 1851/2013 pentru aprobarea Normelor Metodologice de punere in
aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013
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-Art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice , cu modificarile si
completarile ulterioare;
- referatul intocmit de dn-ul Radu Stan din cadrul compartimentului urbanism,
inregistrat sub nr.6531/18.10.2018;
- expunerea de motive a primarului comunei Baraganul inregistrata sub nr.
6532/18.10.2018;
- adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Directia Generala
Dezvoltare Regionala si Infrastructura, nr.109531/02.10.2018
- Contractul de lucrari inregistrat sub nr.4422/11.07.2018
- Art.36 alin.(2) lit. b), alin (4) lit. d) si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul: a art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și art. 115 alin. (1) lit. b) din aceeasi lege;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aproba devizul general actualizat , in urma procedurii de achizitie publica,aferent
obiectivului de investitii „Modernizare drumuri in comuna Baraganul, judetul Braila” inclus in
Programul National de Dezvoltare Locala, conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre, cu urmatorii indicatori tehnico- economici actualizati
Valoarea totala inclusiv TVA: 8.727.982,51 lei, din care
finantare PNDL : 8.497.563,62lei
cofinantare locala 230.418,89 lei
Art.2 Cu ducerea la indeplinire , a prezentei hotararii, se insarcineaza primarul comunei
Baraganul, cu sprijinul Consiliului Local si a compartimentelor de specialitate.
Art.3 Prin grija secretarului comunei Baraganul, prezenta hotarare va fi comunicata celor
interesati .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
BRACACIU RADIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR COMUNA
LUCA VIOREL
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