
ROMANIA
JUDETUL VALCEA
PRIMARIA GLĂVILE
PRIMAR 

DISPOZITIA NR.156 
Privitor la: aprobarea Planului de urgență pentru intervenția în focarele de

Pestă Porcină Africană  la nivelul comunei  Glăvile, județul Vâlcea
    

Primarul comunei Glăvile, judeţul Vâlcea, Duicu Iustin;
Având în vedere:
-  referatul  nr.  4239/29.11.2022  prin  care  secretarul  general  al

comunei  Glăvile,  judeţul  Vâlcea,  propune  emiterea  unei  dispoziții  privind
aprobarea Planului de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină
Africană  la nivelul comunei  Glăvile, județul Vâlcea;

-circulara  DSVSA Valcea cu numarul 30938/22.11.2022, prin care
se  solicită aprobarea unui plan de masuri privind intervenția în focarele de Pestă
porcină africană, 

-Deciziile nr. 13/19.05.2021 și  9/18.11.2022 ale Comitetului local
de Combatere a bolilor, Vâlcea

În  conformitate   cu  prevederile  pct.6.1  și  6.9  din  Planul  de
Contingență al României pentru pesta porcină africană – Anexă la Programului
national de supraveghere,prevenire si control al pestei porcine africane aprobat
prin HG nr.830/2016 cu modificările ulterioare, art.  155 alin.(1),lit.b) alin.(5)
lit.d)  din  Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea:

D I S P O Z I Ţ I E 

                                          
     Art.1. Se aprobă Planul de urgență pentru intervenția în focarele de
Pestă Porcină Africană   la nivelul comunei  Glăvile, județul Vâlcea ,conform
anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

Art.2. Se  desemnează  domnul  Drăghici  Nicolae,  viceprimarul
comunei Glăvile să coordoneze activitățile prevăzute în planul de măsuri. 
      Art.3.Secretarul  general  al  comunei  Glăvile,  judeţul  Vâlcea  va
comunica  prezenta  dispoziţie:  persoanei  desemnate  la  art.2,   Instituţiei
Prefectului-judeţul Vâlcea, DSVSA Vâlcea şi o va face publică prin afişare pe



panoul de afişaj al  Primăriei comunei Glăvile,  judeţul Vâlcea și  publicare pe
site-ul oficial al comunei, secțiunea Monitorul Oficial Local.

PRIMAR, Contrasemnează pentru legalitate,
DUICU IUSTIN Secretar general uat,

BULACU OLGUŢA

GLĂVILE, 29 noiembrie 2022
RED/TEHNORED:B.O./B.O.(4 ex.)



ROMANIA Anexa nr.1 la Dispoziția
JUDETUL VALCEA       nr.156/29.11.2022
PRIMARIA GLĂVILE
PRIMAR 

Planul de urgență pentru intervenția în focarele de Pestă Porcină Africană
la nivelul comunei  Glăvile, județul Vâlcea

Art.1.Terenurile  identificate  pe  raza  comunei  Glăvile  pentru
ingroparea cadavrelor  de animale moarte sau ucise în cazul evoluției unor boli
majore, în cazul în care se recurge la metoda alternativă de neutralizare prin
îngropare sunt: 

a)-  punctul  de  ingropare  La  Râpă,  sat  Aninoasa  ,  coordonate  GPS-N
44,817861, GPS-E 24,155333

b)-  punctul  de  ingropare  Corboaica,  sat  Olteanca,  coordonate  GPS-N
44,851528, GPS-E 24,094528

Art.2.Se desemnează echipa care va realiza depopularea animalelor
transportul  si  manipularea  cadavrelor  la  punctul  de  îngropare  după  cum
urmează:
-Drăghici Nicolae, viceprimar-coordonator echipă
-Petre Andrei-muncitor
-Amza Petre-Nicolae-guard
               Art.3.Utilajul pus la dispoziție pentru operatiunile de incarcare si
transport a cadavrelor la locul de neutralizare sunt :
- buldoexcavator   aflat în proprietatea comunei Glăvile

Art.4. Se actualizează stocul de materiale și dezinfectanți necesare
în caz de intervenție, ca urmare a apariției unei epizootii majore 

Art.5. În cazul existenței unei suspiciuni de boală sau mortalitate se
va  notifica  de  urgență  Direcția  Sanitar  Veterinară  și  pentru  Siguranța
Alimentelor Vâlcea.

Art.6. În jurul fermelor/curților unde boala a fost confirmată oficial
se va proceda la instalarea de panouri de avertizare
             Art.7.  În vederea reducerii  riscului de apariție a Perstei Porcine
Africane, se vor organiza periodic acțiuni de informare a cetățrnilor și se vor
afișa materilae informative.

PRIMAR, Contrasemenază pentru legalitate,
DUICU IUSTIN Secretar general uat,

Bulacu Olguța

Glăvile, 29.11.2022


