
ROMÂNIA 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL NEAMŢ  

COMITETUL JUDEŢEAN  PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea măsurilor privind organizarea intervenţiei în cazul 

apariţiei urşilor în intravilanul unităţilor administrativ teritoriale 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  Neamţ  
Având în vedere: 
- prevederile Ordonanţei de Urgenţă  nr. 81 din 21 iulie 2021 privind 

aprobarea metodelor de intervenţie imediată  pentTu prevenirea şi combaterea 
atacurilor exemplarelor de tirs brun asupra persoanelor şi bunurilor acestora, în 
intravilanul localităţilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
nonnative; 

- dezbaterile din cadrul şedinţei extraordinare a cJsU Neamţ  organizata în 
data de 15.09.202 l ora 13.00 în comuna Bicaz Chei şi la care au pai-ticipat 
conducătorii Inspectoratului de Poliţie al jucleţului Neamţ, Inspectoratului pentru 
Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava al Judeţului Neamţ, Inspectoratului Judeţean de 
Jandarrni Neatnţ, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, Direcţiei Sanitară  
Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ, Gărzii Forestiere Neainţ, 
Direcţiei Silvice Neamţ  şi primarii din unnătoarele UAT: Bicaz Chei, Bicazu 
Ardelean, Dămuc, Taca, Bicaz, Tarcău, Pângăraţi, Alexandru cel Bun, Piatra 
Neamţ, Tazlău, Hangu, Poiaiia Teiului, Farcaşa, Borca, Pipirig, Grinţieş, Ceahlău; 

In ternciul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului 
nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,cu 
modificările şi coinpletările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. (1) Direcţia Sanitară  Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Neamţ  va identifica inedicii veterinari care să  îndeplinească  prerogativele 

prevederilor art. 65 din Legea 295/2004 şi ale art. 6 din OUG 81/202 1 în vederea 

titilizării arinelor pentru tranchilizarea aniinalelor. 

Termen: 20.09.2021, ora 14.00 



(2) Direcţia Sanitară  Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ  va 

organiza o întâlnire cu medicii veterinari identificaţi potrivit alin. (1) şi Ie va trasa 

recomandări pentru a se autoriza în cel mai scurt timp, conform Legii nr. 295/2004 

privind regirnul arinelor şi aI muniţiilor, republicată, cu modifkările şi completările 

ulterioare, in vederea utilizării armelor pentru tranchilizarea aiiinale1or. 

Termen: 01.10.2021 

Art. 2. Medicii veterinari, identificaţi conforrn prevederilor art. (1), vor 

încheia un protocol de colaborare cu Direcţia Silvică  Neamţ, în vederea utilizării 

annei pentru tranchilizare din dotarea acestei instituţii. 

ierrnen: 22. 09.2021 

Art. 3. Direcţia Sanitară  Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ  
va întreprinde demersurile Iegale în vederea achiziţionării unei arme pentru 

tranchilizarea animalelor. 

Termen: 15. 10.2021 

Art. 4. (1) Următoarele unităţi administrativ teritoriale: Pipirig, Borca, 

Farcaşa, Poiana Teiului, Grinţieş, Ceahlău, I-Iangu, Bicaz, Taşca, Bicaz Chei, 

Bicazu Ardelean, Dămuc, Tarcău, Pângăraţi, Alexandru cel Bun, Piatra Neamţ, 

Tazlău vor încheia contracte cu gestionarul fondului de vânătoare competent 

teritorial, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă  nr. 81 din 2 1 iulic 2021, cu 

respectarea legislaţiei din domenitil achiziţiilor publice. 

Ţerrnen: 30.09.2021 

(2) Oarda Forestiera şi Direcţia Silvică  Neamţ  vor transrnite UAT 

nominalizate Ia alin. (1) Iista fondurilor de vânătoare private şi de stat precum şi 

persoanele de contact. 

Termen: 21.09.2021 

(3) UAT nominalizate la alin. (1) au obligaţia de a-şi procura arma pentru 

tranchilizarea animalelor. 

Termen: 14. 10.2021 



(4) UAT nominalizate la alin. (I) au obligaţia să  încheie contracte cu medicii 
veterinari care îndeplinesc condiţiile de Ia articolul 1. 

Termen: 01. 10.2021 

Art. 5. Direcţia Sanitară  Veterinară  şi pentru Siguranţa Alimentelor Neamţ  
va pune la dispoziţia Unităţilor Administrativ Teritoriale lista medicilor veterinari 
identificaţi conform art. I, în vederea încheierii de contracte de prestări de servicii, 
în sensul Ordonanţei de Urgenţă  nr. 8 1 din 2 1 iulie 202 l. 

lermen: 21.09.2021, ora 14.00 

Art. 6. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă  ,,Petrodava al judeţtilui 
Neamţ  va coinunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 

Nr. 87 
Piatra Neamţ, 16 septembrie 2021 


