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HOTĂRÂREA NR. 437 

din data de 01.09.2021 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 

- adresa nr. 22301/01.09.2021 a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi 

privind confirmarea 2 (două) focare de Pestă Porcină Africană în exploatații nonprofesionale, conform B.A. 

nr.13148, B.A. nr.13149 si B.A. 13150 din 31.08.2021, emise de către LSVSA Bacău; 

- prevederile art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu completările 

şi modificările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) şi art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 

2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi 

dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, 

 - prevederile H.G. nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc. 

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (6) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 36 din 26.01.2021 

privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuţiile şi funcţionarea CJSU, 
 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi (CLCB-ULD) 

adoptă următoarea hotărâre: 

 

Art. 1 Se aprobă „Planul de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de 

supraveghere ca urmare a focarelor de pestă porcină africană din (GP) cu codul 

RO0751050691, aparținând doamnei Niculița Maria și cu codul RO0751050692, 

aparținând domnului Groza Ionel Alexandru, situate în municipiul Galați, str. 

Garofiței nr. 11 si 10, județul Galați” anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă ”Notificarea de instaurare a zonelor de protecție și 

supraveghere și de instituire a măsurilor în aceste zone”  

Art. 3 Se aprobă „Decizia CLCB de instaurarea a zonelor de protecție și 

supraveghere la confirmare”, ca urmare a confirmării oficiale a bolii „pestă porcină 

africană”, în locaţiile prevăzute la art. 1. 

Art. 4 Se aprobă „Decizia de distrugere a carcaselor și cadavrelor de suine prin 

metode alternative incinerare/îngropare”. 

Art. 5 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Galaţi, va aduce la cunoştinţă prezenta hotărâre membrilor CJSU şi instituţiilor 

interesate. 
 

PREŞEDINTELE  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 

 

PREFECT 

Gabriel – Aurelian PANAITESCU  


