
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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HOTĂRÂREA NR. 10 

din data de 13.02.2023 

privind măsurile adoptate în cadrul şedinţei extraordinare de lucru a  

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi  

   
Având în vedere: 

- 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 modificările şi completările 

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; 

- articolul 39 și 55 din Regulamentul delegat UE2020/687; 

- adresa Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați cu nr. 2943 din 13.02.2023 privind 

stingerea cazului de influență aviară înalt patogenă, care a evoluat în localitatea Rogojeni, comuna Suceveni, județul 

Galați; 

- actul sanitar veterinar de stingere oficială a cazului de boală cu nr. 191 din 31.01.2023; 

 În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (4) din Ordinul Prefectului Judeţului Galați nr. 445 din 30.12.2022 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 stingerea oficială a cazului de influență aviară înalt patogenă, 

care a evoluat la o pasăre sălbatică - lebădă de iarnă (Cygnus Cygnus) în localitatea 

Rogojeni, comuna Suceveni, județul Galați. 

Art. 2 Se aprobă ridicarea măsurilor și restricţiilor sanitare veterinare ce au fost 

impuse de existenţa cazului de influență aviară înalt patogenă, care a evoluat la o 

pasăre sălbatică din localitatea Rogojeni, comuna Suceveni, județul Galați, precum şi 

în localităţile din zonele de protecţie şi supraveghere a acestora. 

Art. 3 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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