
 

 
 

Instituția Prefectului – Județul Sibiu  
 

ORDIN 

privind constituirea echipelor mixte de control în traficul rutier 

în vederea descurajării comerțului ilegal de porcine vii, carne 

sau produse din carne de porc/mistreț pe raza județului Sibiu 

 
Prefectul Judeţului Sibiu,  
În baza referatului Serviciului Monitorizarea Serviciilor Publice 

Deconcentrate şi Dezvoltare Economică, înregistrat sub nr. 
22688/16.11.2022, prin care se propune emiterea unui ordin pentru 
constituirea echipelor mixte de control în traficul rutier în vederea 
descurajării comerțului ilegal de porcine vii, carne sau produse din carne 
de porc/mistreț pe raza județului Sibiu, 

Luând în considerare adresa nr. 19034/15.11.2022 a Direcției 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, întocmită ca 
urmare a Notei de serviciu nr. 8718/14.11.2022 a Autorității Naționale 
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin care se solicită 
dispunerea efectuării de controale în trafic, având ca scop descurajarea 
comerțului ilegal de porcine vii, carne sau produse din carne de 
porc/mistreț, aceasta fiind una din cauzele apariției bolii pesta porcină 
africană pe teritoriul României, 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (5) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și 
sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul dispozițiilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu  modificările şi 
completările ulterioare, 
          emite următorul,  

O R D I N  : 
 

Art. 1. - Se constituie echipe mixte de control în trafic în vederea 
descurajării comerțului ilegal de porcine vii, carne sau produse din carne 
de porc/mistreț pe raza județului Sibiu. 

Art. 2. – Echipele mixte de control vor fi alcătuite din reprezentanți 
ai Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu, ai 

Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, ai Inspectoratului de Jandarmi, 
„G-ral de brigadă Mihail Rasty” al Județului Sibiu, ai Gărzii Naționale de 



Mediu – Comisariatul Județean Sibiu și ai Direcției Generale Antifraudă 
Fiscală 7 Sibiu, fiecare pe aria sa de competență. 

Art. 3. –  Echipele mixte își vor desfășura activitatea în perioada 

17.11.2022 – 15.01.2023.  
Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu va 

coordona activitatea echipelor de control.  
Controalele vor viza zonele de trafic intrajudețean și interjudețean 

sau alte trasee cunoscute de către organizatori ca potențial frecventate de 

acest comerț cu informarea omologilor din județele invecinate, dacă este 
cazul, pentru o colaborare jurisdicțională eficientă. 

Art. 4. – Echipele mixte de control vor transmite săptămânal 
informări privind controalele efectuate și măsurile dispuse către Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu și spre informare 

Instituției Prefectului - Județul Sibiu. 
Art. 5. - Comunicarea prezentului ordin revine Serviciului 

Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate şi Dezvoltare Economică. 
 
 
 
 

P R E F E C T, 
Contrasemnează, 

Mircea – Dorin Crețu 
  Secretar general, 

 Oltean Marius - Ion 

   

   

 

 

 

 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sibiu, în 17.11.2022   
Nr. 493 
 

 
 


