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privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   

Având în vedere: 
- adresa nr. 2011 din 21.01.2022 a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Galaţi 

privind confirmarea în Fondul de vânătoare FV 26 Adam (trup pădure Fundeanu) jud. Galaţi, aparţinând 

Ocolului Silvic Griviţa, jud. Vaslui, s-au confirmat: al 7-lea, al 8-lea şi al 9-lea caz de pesta porcina africana, 

conform Buletinelor de Analiza  nr. 10131, 10132 şi 10129 din 19.01.2022 emise de catre LSVSA Bacau, 

respectiv în Fondul de vânătoare FV 21 Buciumeni jud. Galaţi, aparţinând A.J.V.P.S. Galaţi, s-a confirmat al 3-

lea caz de pesta porcina africana, conform Buletinului de Analiza  nr. 10133 din 19.01.2022, emis de catre 

LSVSA Bacau; 

- 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 confirmarea a 3 (trei) cazuri de pestă porcină 

africană la mistreţi pe Fondul de vânătoare 26 Adam aparţinând ocolului silvic Griviţa jud. 

Vaslui şi a 1 (unu) caz de pestă porcină africană la mistreţ pe Fondul de vânătoare 21 

Buciumeni aparţinând A.J.V.P.S. Galaţi”, anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă „Deciziile de distrugere a carcaselor şi cadavrelor de suine prin 

metode alternative incinerare/îngropare” – nr. 6, 7 și 8 din data de 18.01.2022, în locațiile 

prevăzute la art. 1. 

Art. 3 Se aprobă „Deciziile de instaurare a zonei infectate si zonei tampon” -  nr. 10 

și 11 din 21.01.2022; 

Art. 4 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

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

interesate. 
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