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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. 19009 din 14.07.2022 a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Galaţi privind confirmarea unui focar de Pestă Porcină Africană la porci domestici în apropierea frontierei cu 

România, în localitatea Zîrnești, Republica Moldova, conform e-mailului transmis de A.N.V.S.A. și înregistrat 

de D.S.V.S.A. Galați cu nr. 18993/14.07.2022; 

- adresa nr. 22483 din 29.08.2022 a Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Galaţi privind stingerea focarui de Pestă Porcină Africană la porci domestici în apropierea frontierei cu 

România, în localitatea Zîrnești, Republica Moldova; 

- 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 Având în vedere trecerea perioadei minime de supraveghere și testele 

efectuate cu rezultat ”animale clinic sănătoase”, se suspendă toate măsurile de 

restricție din „Planul de măsuri la confirmare în zona de supraveghere ca urmare a 

focarului de pestă porcină africană în Zîrnești (coordonate GPS 46.0215, 28.1605), 

Republica Moldova”, anexă la hotărârea CJSU Galați nr. 96 din 15.07.2022. 

Art. 2  Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii 

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

instituţiilor interesate. 

 

PREŞEDINTELE 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați 

 

PREFECT 

Gabriel Aurelian PANAITESCU 


