REGULAMENT PRIVIND CREŞTEREA ŞI DETINEREA ANIMALELOR
DOMESTICE ŞI A PASARILOR DE CURTE ÎN COMUNA MĂURENI

Capitolul I – DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Creşterea animalelor domestice şi a pasarilor de curte în comuna Măurenise poate face cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, în vederea asigurarii şi garantarii sanatatii publice, a sanatatii şi
protectiei animalelor, precum şi a protectiei mediului.
Capitolul II – CREŞTEREA ŞI ÎNTRETINEREA CÂINILOR ŞI PISICILOR
Art. 2. Cetatenii care întretin câini şi pisici, vor avea în mod obligatoriu carnet de sanatate al animalului,
care trebuie sa cuprinda toate actiunile sanitar – veterinare (vaccinari, deparazitari), cuprinse în normele
specificate în domeniu. Carnetul de sanatate trebuie sa fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat.
Art. 3. Cetatenii care locuiesc în blocuri cu apartamente, pot creşte şi întretine câini şi pisici, numai cu
acordul scris, pentru fiecare exemplar în parte, al tuturor celorlalti locatari sau proprietari de pe scara
blocului, (semnat şi ştampilat de preşedintele asociatiei de proprietari sau locatari). În momentul cererii
acordului scris, detinatorul este obligat sa prezinte colocatarilor carnetul de sanatate al animalului.
În mod obligatoriu, detinatorii de animale vor lua masuri ca acestea sa nu murdareasca şi sa nu
deterioreze spatiile de folosinta comuna (holuri, scari, spatii verzi). În caz contrar, vor fi obligati sa
efectueze curatenie, dezinfectie, refacerea spatiilor deteriorate şi plata daunelor, la solicitarea asociatiei de
proprietari.
Asociatia de proprietari este îndreptatita sa stabileasca numarul de exemplare precum si
contributia detinatorilor de animale la plata cheltuielilor de întretinere (gaz, apa rece, apa calda, curatenie
în spatiile de folosinta comuna), pe apartament.
Art. 4. Pe terenurile şi în curtile aflate în folosinta comuna sau coproprietate, detinerea câinilor şi pisicilor
se face cu acordul scris al celorlalti colocatari sau coproprietari, respectând conditiile impuse în art.2 şi 3.
Art. 5. Cetatenii care au în proprietate atât constructia cât şi terenul aferent acestuia pot sa întretina câini,
pisici şi animale de casa, numai daca împrejmuirea proprietatii este corespunzatoare şi nu permite ieşirea
animalelor pe domeniul public sau privat al comunei sau pe alta proprietate. Pentru cazurile de la art. 4 şi
5, este obligatorie respectarea art. 11 sau art. 15, după caz, din O.M.S. nr. 119/2014, care prevede ca
adaposturile animalelor se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta învecinata şi se
exploateaza astfel încât sa nu produca poluare mediului sau disconfort vecinilor.
Art. 6. Cetatenii care întretin câini sau pisici sunt obligati sa ia toate masurile pentru mentinerea
animalelor într-o perfecta stare de sanatate şi în conditii de zooigiena adecvate.
Art. 7. a) În timpul plimbarii câinilor pe domeniul public, aceştia vor fi purtati obligatoriu în lesa,
indiferent de talie sau rasa. Câinii de talie mijlocie şi mare vor purta botnita.
Însotitorii vor avea asupra lor carnetul de sanatate al animalului, iar în timpul plimbarii: maturica,
punga PVC şi manuşi în vederea colectarii dejectiilor produse de câine. Dupa colectare, punga va fi
închisa etanş şi depusa în pubela.
b) Se interzice plimbarea câinilor, indiferent de talie şi rasa, în parcurile publice, curtile
instututiilor de pe raza comunei .
Art. 8. Se interzice intrarea persoanelor, însotite de câini, în magazine, sali de spectacole şi sport,
mijloace de transport în comun, locuri de joaca pentru copii, şcoli şi gradinite. Fac exceptie, câini utilitari,
care sunt însotiti şi se afla în misiune.
Plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare „accesul
animalelor interzis”. Administratorul spatiului public are obligatia sa semnalizeze corespunzator
interdictia.

Art. 9. a) În Comuna Măurenie ste interzisa creşterea şi întretinerea câinilor din rasele de lupta ( pit-bull
etc) în vederea organizarii şi desfaşurarii de lupte între câini.
b) Pe domeniul public sau privat al comunei , precum şi pe terenurile aflate în proprietatea altor persoane
fizice sau juridice, aflate în intravilanul Comunei Măureni, este interzisa organizarea şi desfaşurarea de
lupte între câini.
Art. 10. Câinii care se afla pe domeniul public sau privat al Comunei Măureni, în alte conditii decât cele
prevazute la art.7, vor fi considerati câini vagabonzi. Aceştia vor fi ridicati si gestionati în conditiile legii.
Eliberarea câinilor ridicati de pe domeniul public şi privat al Comunei Măureni, se va face la
cererea proprietarului (în caz ca exista), în maxim 10 zile, cu achitarea cheltuielilor de tratament şi
întretinere, plus amenda contraventionala stabilita, pentru ca detinatorul a lasat liber câinele pe domeniul
public.
Art. 11. Abandonul de câini şi pisici şi a puilor lor de catre orice persoana fizica şi juridica, pe domeniul
public sau privat al comunei este interzisa.
Art. 12. Aruncarea, de catre orice persoana fizica sau juridica, a cadavrelor de animale sau pasari pe
domeniul public sau privat al Comunei Măureni este strict interzisa. Cadavrele se vor preda la firma
specializata în neutralizarea deşeurilor de origine animala.
Art. 13. Societatile comerciale au obligatia sa permita accesul echipajelor de hingherit – ecarisaj în incinta
unitatii pentru ridicarea câinilor vagabonzi, iar în cazul în care societatea comerciala doreşte sa pastreze
(înfieze) câini, aceştia pot fi înfiati doar dupa efectuarea operatiilor de sterilizare, vaccinare, marcare.
Totodata societatile comerciale pot sa creasca şi întretina câini, daca împrejmuirea proprietatii este
corespunzatoare şi nu permite ieşirea câinelui pe domeniul public.
Societatile comerciale au obligatia sa detina carnete de sanatate pentru toti câinii aflati în
proprietate.
Capitolul III – CREŞTEREA ANIMALELOR DOMESTICE ŞI A PASARILOR DE CURTE
Art. 14. Pe teritoriul Comunei Măureni este permisa creşterea aninalelor domestice şi a pasarilor de curte,
cu respectarea suprafetelor prevazute la art. 18, alin. 3 lit. g, în urmatoarele limite:
a) pasari de curte: maxim 200 de capete;
b) iepuri: maxim 100 de capete;
c) porcine: maxim 10 capete adulti sau 20 capete tineret;
d) ovine, caprine: maxim 25 de capete;
e) bovine, cabaline: maxim 10 capete.
Adaposturile care vor fi populate cu mai multe exemplare decât cele mentionate mai sus sunt
considerate ferme si vor fi amplasate în extravilanul localitatilor, la o distanta minima conforma OMS
119/2014, cu exceptia adaposturilor pentru oi, care vor fi amplasate la mimim 200 m de ultima locuinta.
Art. 15. Adaposturile pentru creşterea animalelor şi a pasarilor de curte, în curtile persoanelor particulare,
se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta învecinata şi se exploateaza astfel încât sa
nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor.
Art. 16. Detinerea animalelor domestice şi a pasarilor de curte, constituite în microferme, este permisa,
numai dupa obtinerea tuturor autorizatiilor necesare.
Art. 17. Este interzisa creşterea animalelor domestice şi a pasarilor de curte pe domeniul public.
Art. 18. Amplasarea adaposturilor se face în conformitate cu prevederile art. 16, Cap. I din O.M.S. nr.
119/2014 numai în baza autorizatiei de construire, conform legii nr. 50/1991, republicata şi completata.
Distanta minima fata de locuintele învecinate este de 10 m. Aceasta distanta este valabila, daca nu
este stabilita alta, prin studiu de impact.
Adaposturile trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:
a) terenul sa fie salubru, cu structura uniforma şi permeabila, neinundabil, iar nivelul solului sa se situeze
cu cel putin 0,5 m. deasupra nivelului maxim posibil al apelor freatice;
b) zona de amplasare a adapostului trebuie sa fie lipsita de factori nocivi: fum, pulberi, gaze toxice,
mirosuri neplacute etc;

c) fundatia trebuie sa fie construita astfel încât sa evite infiltrarea dejectiilor sau apelor uzate din
adaposturi şi a apelor meteorice din exterior;
d) pardoseala sa fie construita din materiale rezistente la uzura fizica şi chimica şi cu oarecare grad de
elasticitate. Pardoseala trebuie sa fie cu 20-25 cm. deasupra solului, având sub stratul de uzura, un strat de
nisip şi pietriş, în grosime de 50 cm pentru întreruperea ascensiunii capilare a apei, de asemenea sa fie
protejeata împotriva rozatoarelor şi cu o înclinatie de pâna la 3%, în functie de specia şi categoria
animalelor.
e) peretii exteriori se vor construi astfel încât sa ramâna uscati, sa fie rezistenti şi cu suprafata interioara
neteda.
f) tavanul trebuie sa fie termoizolant şi cu suprafata neteda. Înaltimea la care se construieşte variaza, în
functie de specia de animale şi volumul pe care trebuie sa îl realizeze adapostul. Învelitoarea trebuie sa fie
construita din materiale impermeabile.
g) suprafata de adapost necesara (în m.p./cap animal):
- cabaline, bovine - 1,70-4,50 mp.
- porcine -1,20-2,95 mp.
- ovine - 0,30-1,80 mp.
- pasari - 15-17 capete/mp.
h) sursa de apa trebuie sa asigure necesarul minim pentru fiecare categorie de animale. Conditiile de
potabilitate sunt stabilite prin STAS 1342/1977.
i) dejectiile de animale şi apele reziduale sa nu fie dirijate spre şanturi, canale deschise, pâraie şi ape
statatoare.
j) evacuarea dejectiilor din adaposturi se face prin canale închise, amenajate în acest scop, în fose speciale,
astfel:
- fosa va fi dimensionata în functie de numarul de animale existente;
- fosa va fi obligatoriu betonata, eliminând orice fel de infiltrare a dejectiilor în sol;
- acoperirea fosei se va face cu un capac etanş, care sa nu permita poluarea mediului cu larve, insecte şi
miros neplacut.
Golirea foselor se va face prin vidanjare cu utilaj specializat, iar depozitarea dejectiilor se va face
conform normelor de mediu în vigoare și actelor normative în cauză.
Art. 19. Detinatorul de animale din sectorul gospodariilor populatiei, este obligat:
a) sa nu introduca în efectivele constituite (turme, cirezi), timp de cel putin 15 zile, animalele achizitionate
din alte localitati. Aceste animale vor fi tinute, în perioada de 15 zile, numai în gospodaria proprie.
b) sa întretina animalele şi adaposturile acestora, conform regulilor sanitar – veterinare.
c) sa permita personalului sanitar - veterinar de stat, verificarea starii de sanatate a animalelor din
gospodarie şi sa-l sprijine în efecuarea operatiunilor sanitar – veterinare.
d) sa respecte şi sa aplice întocmai, masurile stabilite de organele sanitar – veterinare de stat , pentru
prevenirea şi combaterea bolilor la animale.
e) sa respecte regulile sanitar – veterinare, stabilite prin acte normative, în vigoare privind conditiile de
taiere a animalelor şi de valorificare a produselor obtinute de la acestea.
f) proprietarul de animale şi/sau pasari de curte este obligat sa efectueze actiuni de dezinsectie şi
deratizare, ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 6 luni.
g) se interzice creşterea animalelor şi/sau pasarilor de curte în blocuri de locuinte.
h) este interzis paşunatul animalelor pe teritoriul Comunei Măureni, precum şi circulatia lor pe drumurile
publice, neînsotite de proprietar sau de persoana desemnata spre îmgrijire, cu exceptia locurilor special
amenajate şi a paşunilor închiriate de Primaria Comunei Măureni. Deplasarea spre locurile de pasunat se
va face pe trasee stabilite de Primarie.
i) este interzisa tranzitarea turmelor de oi fara aprobarea Primariei Comunei Măureni.
Art. 20. Transporturile de animale, indiferent de specie, se vor face pe baza de certificat sanitar veterinar
de transport animale vii, eliberat de medicii veterinari, abilitati în acest sens.

Art. 21. Animalele domestice gasite pe domeniul public, vor fi ridicate şi transportate la adapostul de la
Anexele Primariei Comunei Măureni:
1. transport - 100 lei/cap animal ridicat.
2. hrana - 50 lei/zi/cap animal ridicat.
Perioada de stationare în incinta adapostului este de 5 zile, dupa care exemplarele vor fi scoase la
licitatie, conform prevederilor legale în vigoare.
Taxa de restituire este de 500 lei/cap, cu titlul de amenda contraventionala.
Capitolul IV – SANCTIUNI
Art. 22. Nerespectarea prezentului regulament se sanctioneaza, cu amenda contraventionala, astfel:
- art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13: 300 – 500 lei;
- art. 9(a), 11: 500 – 1000 lei;
- art. 9(b): 1000 – 1500 lei;
- art. 14: 1000 – 2500 lei;
- art. 15, 16, 17, 18: 500 – 1000 lei;
- art. 19, lit. a-g: 300 – 500 lei;
- art. 19, lit. h: 1000 – 2500 lei;
- art. 19, lit. i: 1000 – 2500 lei;
- art. 20, 21: 1000 – 2000 lei
Aplicarea sanctiunilor se va face gradual, astfel: avertisment, prima abatere – valoare amenda
minima, a doua abatere – valoare amenda intermediara, de la a treia abatere – valoarea maxima a amenzii.
Constatarea contraventiilor şi întocmirea procesului – verbal de contraventie la prezentul
regulament se face de catre persoana angajata a Primariei Comunei Măureni, desemnata prin Dispozitia
Primarului în acest sens şi de catre lucrătorii din cadrul Postului de Politie din comuna Măureni, în
conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001.
Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii procesului verbal,
ori dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii.

