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  COLEGIUL PREFECTURAL AL JUDE ULUI HUNEDOARA 
 

H O T  R Â R E 

privind stabilirea m surilor necesare pentru asigurarea calit ţii alimentelor şi 
ap rarea s n t ţii publice, precum și pentru menținerea, asigurarea ordinii 

publice și creșterea gradului de siguranț  a cet țenilor, 

 în perioada S rb torilor Pascale 2018 
 

Colegiul Prefectural al judeţului Hunedoara; 
Întrunit în şedin a din data de 22 martie 2018, conform Ordinului Prefectului nr. 

84/16.03.2018; 
În temeiul prevederilor art.7 și art.8 din Anexa 3 la Hotărârea Guvernului nr.460/2006 

pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.340/2004 privind prefectul şi institu ia 
prefectului, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOT R ŞTE: 
 

 Art.1. Premergător și pe timpul Sărbătorilor Pascale 2018, se stabilesc următoarele 
măsuri pentru asigurarea calită ii alimentelor şi apărarea sănătă ii publice, precum și pentru 
menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță a cetățenilor: 
 

1. Se va verifica modul de respectare a prevederilor legale în activitatea de 
comercializare a produselor alimentare în magazine (unități tip supermarket și unități 
de vânzare cu amănuntul), pie e agroalimentare, târguri, unită i de alimenta ie 
publică, de către echipe mixte de control formate din reprezentan i de la Direc ia 
Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Hunedoara, Comisariatul Jude ean 
pentru Protec ia Consumatorilor Hunedoara, Direc ia de Sănătate Publică a jude ului 
Hunedoara și Inspectoratul de Poli ie Jude ean Hunedoara, în scopul garantării 
siguranței alimentelor și apărarea sănătății publice. 

 
2. Direc ia Sanitară Veterinară şi pentru Siguran a Alimentelor Hunedoara va 

supraveghea respectarea legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor 
și va mediatiza prin toate mijloacele: 

- Condițiile sanitare veterinare în care se pot comercializa produsele de origine 
animală și nonanimală; 

- Lista abatoarelor și a centrelor de sacrificare a mieilor aprobate temporar; 
- Lista Circumscrip iilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguran a Alimentelor şi a 

medicilor veterinari responsabili de supravegherea sanitară veterinară.  
 

3. Inspectoratul de Poli ie Jude ean Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi Jude ean 
Hunedoara și Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen ă Hunedoara vor desfăşura 
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misiuni şi ac iuni specifice pentru menținerea, asigurarea ordinii publice și creșterea 
gradului de siguranță a cetățenilor în locurile aglomerate, în proximitatea lăcaşurilor de 
cult unde urmează a se desfăşura slujbe religioase cu participarea unui public 
numeros, precum şi în localită ile turistice şi zonele de agrement. 
 

4. Efectivele de poliție rutieră vor desfășura acțiuni specifice pentru supravegherea 
traficului rutier și pentru evitarea blocajelor pe căile de acces ce converg spre 
lăcaşurile de cult, sta iunile turistice, pe principalele drumuri na ionale, în punctele cu 
risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință instituțiilor interesate de către 

secretariatul Colegiului Prefectural și se afișează pe site-ul Instituției Prefectului – județul 
Hunedoara. 

 

 

PREFECT, 

Fabius-Tiberiu KISZELY 
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