HOTĂRÎREA
COLEGIULUI CONSULTATIV DIN RAIONUL TELENEŞTI
Nr‘

03/05

25 martie 2022

Colaborarea DTSA Călăraşi/Teleneşti cu APL de nivelul I în scopul adoptării
regulamentului de întreţinere a animalelor, a regulamentului cu privire la păşunat şi cosit.

în scopul asigurării desfăşurării activităţii eficiente a Serviciilor Publice în teritoriu,
intru realizarea Planului de acţiuni pentru semestrul I al a.2022 examinând propunerile înaintate
de membrii Colegiului consultativ din raionul Teleneşti şi întru exercitarea pct. 8, 13 lit (c) al
Hotărârii Guvernului nr. 845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la Oficiile teritoriale ale
Cancelariei de Stat”, bazându-ne pe Regulamentul ”Cu privire la organizarea şi funcţionarea
Colegiului consultativ, constituit în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea”
Colegiul consultativ constituit în raionul Teleneşti H O T Ă R Ă Ş T E :
1. Se ia act de nota informativă ” Colaborarea D TSA CălăraşiATelenesti cu APL de nivelul 1 în
scopul adoptării regulamentului de întreţinere a animalelor, a regulamentului cu privire la
păşunat şi cosit.
2. în scopul
consolidării relaţiilor de colaborare a Direcţiei Teritoriale Siguranţa
Alimentelor şi Autorităţile Publice Locale de nivelul I din raionul Teleneşti se
recomandă:
Autorizarea sanitar-veterinară a tuturor pieţelor si târgurilor pentru comercializarea
animalelor vii care întrunesc toate cerinţele minime de sănătate şi igienă, condiţii de
amplasare şi protecţie a animalelor şi mediului
Menţinerea conform cerinţelor în stare sanitar veterinară şi întreprinderea tuturor
măsurilor de dezinfecţie, deratizare a teritoriului pieţelor şi târgurilor, deasemenea şi a
tuturor agenţilor economici din teritoriul administrat care au tangenţă în comercializarea
animalelor vii şi produselor alimentare de origine animală.
Circulaţia şi comercializarea numai a animalelor crotaliate(numerotate) şi insoţite de
cetificat sanitar veterinar Formularul 1 si Certificat de mişcare (Certificat veterinar de
sănătate F2).
-

-

Interzicerea păşunatului animalelor receptive la PPA (Pesta Porcină Africană), precum şi
aprobarea până la data de 15.04.2022 de către Consiliile locale a Regulamentului cu
privire la păşunat şi cosit(modelul se anexează) precum şi a termenilor păşunatului. Să se
aprobe măsurile de întreţinere şi ameliorare a păşunilor pentru sporirea potenţialului lor
productiv, precum şi efectuarea lucrărilor de profilaxie, tratare şi combatere a
parazitozelor la animale. Interzicerea păşunatului comun a diferitor specii de animale,
interzicerea păşunatului animalelor bolnave sau animalelor netratate împotriva bolilor
parazitare şi celor neimunizate cu informarea obligatorie a cetăţenilor.
Construcţia pe teritoriul administrativ (primărie) a gropilor Bekary sau a cimitirilor
pentru utilizarea biotermică a cadavrelor şi autorizarea sanitar veterinară obligatorie a
acestora.

-

Aprobarea pînă la 01.07.2022 de către Consiliile local a Regulamentului privind
respectarea regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor pe teritoriul administrat
(primărie) (modelul se anexează) cu informarea ulterioară a cetăţenilor
Despre măsurile întreprinse se va raporta în cadrul Colegiului consultativ din luna martie

2024
3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina web a
Consiliului raional Teleneşti

Preşedintele Colegiului C
Preşedintele şedinţei

Victor MĂTRĂGUNĂ

la decizia Consiliului sătesc nr.

Anexă
din

REGULILE
DE ÎN T R E Ţ IN E R E A A N IM A L E L O R ŞI P Ă S Ă R IL O R D O M E ST IC E PE T E R IT O R IU L

localităţii_______________
I. D ISPOZIŢII G E N E R A L E

1. Prezentele Reguli stabilesc modul de întreţinere a animalelor şi păsărilor în
s-________________ , drepturile şi obligaţiile autorităţii publice locale, a conducătorilor
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma lor de proprietate, precum şi
a persoanelor particulare şi au ca scop apărării sănătăţii publice şi sănătăţii animale,
prevenirii şi evitării bolilor comune omului şi animalelor precum şi protecţiei mediului.
Prezentele Reguli sunt elaborate în baza, art.36 alin.(l), art.37 alin. (1), (7) Constituţia R.
Moldova din 29.07.1994,art. 14, alin. (2) lit. s1), Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind
administraţia publică locală, Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr. 10XVI din 03.02.2009, Legii nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar - veterinară,
Legii nr.440 din 27.04.1995 cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi
bazinelor de apă. Legii nr.439 din 27.04.1995 regnului animal şi art. 181 din Codrul
contravenţional al RM elaborat prin legea 218 din 24.10.2008.
2. Prevederile prezentelor Reguli stabilesc condiţiile de întreţinere ale animalelor domestice
şi/sau păsărilor domestice şi responsabilităţile deţinătorilor lor, în vederea prevenirii
modurilor necorespunzătoare şi abuzive de întreţinere a animalelor domestice şi păsărilor
domestice pe lângă gospodării şi alte tipuri de construcţii din intravilanul satului.
3. Prezentele Reguli au în calitate de obiective unificarea eforturilor tuturor organelor abilitate
şi persoanelor interesate în soluţionarea problemelor controlului şi supravegherii sanitarveterinare a condiţiilor de întreţinere, nutriţie şi aplicare a măsurilor de imunizare curative şi
profilactice a animalelor domestice şi păsărilor domestice, deţinerii şi evidenţei lor,
respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare de întreţinere a animalelor şi/sau păsărilor
domestice şi, întru asigurarea şi crearea condiţiilor corespunzătoare de coexistenţă a lor în
condiţii rurale.
4. Controlul asupra protecţiei şi folosirii resurselor regnului animal este exercitat de către
autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului
înconjurător şi autorităţile administraţiei publice locale.
5. Prevederile prezentelor Reguli sunt obligatorii pentru deţinătorii de animale domestice şi/sau
păsări domestice de pe teritoriul satului________ .
6. Prezentele Reguli prevăd noţiuni cu următoarele semnificaţii:
animale domestice - animale îmblânzite, crescute, întreţinute şi reproduse de persoane
fizice sau juridice pentru utilitate economică sau de companie, producţia de carne
şi/sau de alte produse comerciale.
- păsări domestice (de curte) - toate păsările care sunt crescute, întreţinute şi reproduse de
persoane fizice sau juridice pentru producţia de carne, de ouă de consum sau de alte
produse comerciale.
- deţinător de animale - persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de proprietate şi
statutul juridic, care deţine în proprietate, în posesiune sau în folosinţă permanentă ori
provizorie animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie,
sau de îngrijitor temporar al animalelor, inclusiv conducătorii grupurilor de animale, ai

mijloacelor de transport în care se află animale, precum, fermelor de animale, centrelor
de colectare a animalelor şi unităţilor de sacrificare;
- identificare a animalelor - atribuire a numărului de identificare prin aplicarea crotaliilor,
a altor mijloace de identificare, inclusiv electronice, care vor asigura identificarea
animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu respectarea cerinţelor trasabilităţii;
- paşaport individual pentru bovine - document oficial în care se înregistrează identitatea
fiecărui animal din specia bovină;
- SIA RSA(Sistem de identificare a animalelor,Registrul de Stat a animalelor) -include un
complex de elemente şi proceduri ce permit identificarea, înregistrarea animalelor şi
exploataţiilor (unităţi de animale, construcţii sau întreprinderi în aer liber sau închise în
care sunt crescute,întreţinute animale).
II. CONDIŢIILE DE ÎNTREŢINERE A ANIMALELOR DOMESTICE ŞI PĂSĂRILOR
DOMESTICE
1.Pe teritoriul satului_______ întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor domestice de către
persoane fizice, se permite în adăposturi special amenajate în acest scop pe terenul proprietate
privată, doar în zonele satului în care sunt amplasate case individuale de locuit (gospodării
particulare/private), ce dispun de curte (ogradă) şi numai dacă prin aceasta nu se creează
disconfort vecinilor - locatari ai gospodăriilor adiacente.
2.Dacă casele individuale de locuit dispun de curţi de folosinţă comună întreţinerea animalelor
şi păsărilor domestice se permite doar cu acordul scris al tuturor coproprietarilor.
3.Adăposturile şi/sau locurile de întreţinere în curţile gospodăriilor particulare se amplasează şi
se exploatează astfel încât să nu producă poluarea mediului sau disconfort vecinilor. Conducerea
bovinelor până la locul de aglomerare, până la locul de păşunat a cirezii şi înapoi se va face
numai cu însoţirea deţinătorului de animale şi condusă cu funie.
4.Adăpostul de întreţinere trebuie să fie amenajat şi dotat conform particularităţilor biologice ale
animalelor sau păsărilor întreţinute, iar locurile de întreţinere trebuie să fie îngrădite cu gard de o
înălţime nu mai puţin de 1,5 m.
5.Adăposturile pentru animalele productive şi păsări în cazul exploataţiilor specializate se
amplasează la o distanţă nu mai puţin de 150 metri de la spaţiul locativ şi obiectele de menire
social-culturală, iar in cazul exploataţiilor nonprofesionale la o distanţă de 15 metri de la spaţiul
locativ.
6.1n cazul caselor particulare când distanţa dintre hotarele loturilor nu se încadrează în limitele
indicate, întreţinerea păsărilor se admit fără a contacta hotarele vecinilor, iar la întreţinerea
animalelor productive, adăugător la condiţiile de întreţinere a păsărilor, sunt necesare şi
acordurile în scris ale vecinilor alăturaţi.
7.Se interzice întreţinerea animalelor domestice şi păsărilor domestice în blocurile locative şi în
terenurile adiacente acestora, în apartamente din blocurile locative, balcoane, în locurile publice
cu excepţia câinilor şi pisicilor.
8.Se interzice păşunatul animalelor pe zonele de protecţie a drumurilor (naţionale - 7 m,
drumuri locale în raza de 5 m).
9.Trecerea animalelor, traversare peste drumurile naţionale şi raionale se va face numai în
locuri prestabilite şi marcarea cu indicatori rutieri.
10.Proprietarul animalelor este obligat de a curăţa dejecţiile şi fecalele provenite de la acestea în
urma circulaţiei animalelor pe străzile localităţii.
11.Primăria indică concret drumul de conducere şi întoarcerea lor de la cireadă pe traseul
bine determinat, pentru a evita trecerea prin preajma instituţiilor publice şi locurilor
aglomerate public în localitate (staţii de oprire, gară, piaţa,şcoală, punct medical, alte instituţii
de menire socială şi culturală .)
12.Pe lângă gospodăriile private în intravilanul s._________ , pot fi întreţinute animale şi păsări
domestice adulte, ce nu depăşesc numărul de:

Cabaline
- 4 capete
Bovine
- 5 capete
Porcine
- 5 capete
Ovine şi caprine
- 5 capete
Ovine pe timp de iarnă - 30 capete
Păsări
-1 0 0 capete
Iepuri
-100 capete.
Chinchilla
-5 familii
întreţinerea animalelor şi păsărilor domestice pe lângă gospodăriile private, nu poate fi efectuată
cu depăşirea numărului de capete stabilite de prezentele reguli.
13.Deţinerea animalelor şi păsărilor domestice peste numărul prevăzut în punctul. 12 este permisă
şi poate fi realizată prin constituirea microfermelor în extravilanul localităţii cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
14. Distantele minime de protecţie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitatea care
produc disconfort si riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele:
- Ferme de cabaline, intre 5-10 capete: 50 m
- Ferme de cabaline, peste 10 capete: 100 m
- Ferme si crescătorii de bovine, intre 6-50 capete: 50 m
- Ferme si crescătorii de bovine, intre 51-200 capete: 100 m
- Ferme si crescătorii de bovine, peste 201 capete: 200 m
- Ferme de pasări, intre 101-500 de capete: 50 m
- Ferme de pasări, intre 501-5.000 de capete: 500 m
- Ferme de ovine, caprine intre 6-10: 100 m
-Ferme de ovine, caprine peste 11: 200 m
- Ferme de porci, intre 6-20 de capete: 100 m
- Ferme de porci, intre 21-50 de capete: 200 m
- Ferme de porci, intre 51-1.000 de capete: 500 m
- Complexe de proci, intre 1000-10000 de capete: 1000 m
- Ferme si crescătorii de iepuri intre 100 si 5000 de capete: 100 m
- Ferme si crescătorii de iepuri cu peste 5000 de capete: 200 m
-Ferme de chinchilla-5-100 familii -100 m,
-Ferme de chinchilla-de la 101 şi mai multe familii -200 m
- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: 100 m
- Abatoare: 500 m
15. în zonele de protecţie a apelor se interzice amplasarea fermelor şi complexelor zootehnice:
De-a lungul malurilor râurilor şi bazinelor de apă se stabilesc zone de protecţie a apelor cu o
lăţime de cel puţin 500 metri de la muchia taluzului riveran al albiei pe maluri, dar nu mai
departe de cumpăna apelor. Pentru păraie (cu curent de apă permanent sau temporar) de-a lungul
malurilor se stabileşte zona de protecţie a apelor cu o lăţime de cel puţin 15 metri pe ambele
maluri.
16.La amplasarea adăposturilor de întreţinere ale gospodăriilor specializate (fermelor de
animale) şi în cadrul taberelor de vară(stâni) se ţine cont de direcţia vântului dominant şi de
distanţa minimă de la hotarul intravilanului localităţii. Păstorii de animale (ciobeni,) sunt
obligaţi de a trece anual controlul medical în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III - CREŞTEREA ŞI ÎNTREŢINEREA CÂINILOR, PISICILOR ŞI
ALTOR ANIMALE DE COMPANIE
l.Cetăţenii care au în proprietate atât construcţia cât şi terenul aferent acestuia pot să întreţină
câini, pisici, şi alte animale de companie, numai dacă împrejmuirea proprietăţii este

corespunzătoare şi nu permite ieşirea câinilor pe domeniul public sau privat al comunei sau pe
altă proprietate.
2.Cetăţenii care locuiesc în imobile comune (aflate in coproprietate) cu alte persoane fizice
indiferent de gradul de rudenie sau in blocuri cu apartamente, pot creşte şi întreţine câini şi
pisici, numai cu acordul scris al tuturor celorlalţi locatari sau proprietari din imobilul respectiv,
în mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu polueze şi să nu
deterioreze spaţiile de folosinţă comună (curte comuna, holuri, scări, spaţii verzi). în caz contrar,
vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate şi plata daunelor,
la solicitarea persoanei pătimaşe.
3.Pe terenurile şi în curţile aflate în folosinţă comună sau coproprietate, deţinerea câinilor,
pisicilor şi altor animale decompanie pisicilor se face cu acordul scris al celorlalţi colocatari sau
coproprietari, respectând condiţiile impuse.
4.Cetăţenii care întreţin câini, pisici şi alte animale de companie sunt obligaţi să ia toate măsurile
pentru menţinerea animalelor într-o stare de sănătate şi în condiţii de zooigienă adecvate,
respectând cu stricteţe normele de sănătate publica ale populaţiei si de asemenea protecţia
mediului înconjurător. De asemenea proprietarii de animale din specia celor menţionate vor avea
posibilitatea sa deţină in proprietate un număr de animale egal cu spaţiul amenajat pentru
acestea, care respecta normele cu privire la spaţiul dedicat unui animal, dar nu un număr mai
mare de trei (3)câini şi trei (3) pisici adulte sau alte animale de companie
5.în timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceştea vor fi purtaţi obligatoriu cu lesă,
indiferent de talie sau rasă. Câinii de talie mijlocie şi mare vor purta botniţă. Se interzice
plimbarea câinilor, indiferent de talie şi rasă, în zonele învecinate şcolilor si grădiniţelor si de
asemenea in apropierea spatiilor publice cu circulaţie densă de persoane, spatii comerciale,
căminul cultural s.a.).
6.Se interzice intrarea persoanelor, însoţite de câini, în magazine, săli de spectacole şi sport,
mijloace de transport public, locuri de joacă pentru copii, şcoli şi grădiniţe. în comuna
este interzisă creşterea şi întreţinerea câinilor din rasele de luptă în vederea organizării şi
desfăşurării de lupte între câini.
7.Câinii care se află pe domeniul public sau privat al com unei_______ în alte condiţii decât cele
prevăzute mai sus, vor fi consideraţi câini vagabonzi sau abandonaţi. Aceştea vor fi ridicaţi în
vederea sterilizării şi plasării într-o întreprindere specializată pentru acest scop .
8.Se interzice nimicirea câinilor, pisicilor şi a altor animale de companie,desemenea nu se
permite provocarea de dureri, suferinţe sau mutilări acestora.
9.Eliberarea câinilor de către orice persoană fizică şi juridică, pe domeniul public sau privat al
comunei este interzis.
III. RESPONSABILITĂŢILE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE DOMESTICE ŞI
PĂSĂRI DOMESTICE
Deţinătorii sunt obligaţi:
l.S ă respecte prezentele Reguli de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul
satului
şi legislaţia sanitar-veterinară în vigoare;
2. Să identifice şi să înregistreze în baza de date a SIA RSA, conform legislaţiei în vigoare,
animalele din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini şi descendenţii obţinuţi prin
încrucişarea acestora, toate exploataţiile (gospodăriile) în care se întreţin animale, fie fermă,
stână, târg, abator, centre de colectare a animalelor. înregistrarea se efectuează la Oficiul
teritorial al Operatorului Naţional, conform legislaţiei în vigoare.

3.Să poarte întreaga răspundere pentru asigurarea şi garantarea sănătăţii ,bunăstării animalelor
domestice şi/sau păsărilor domestice, a nutriţiei, protecţiei lor, protecţiei mediului şi a salubrităţii
produselor obţinute de la ele sau din abatajul lor,precum şi respectarea cerinţelor de biosecuritate
la
îngrijirea
animalelor
prin
folosirea
echipamentului
de
protecţie
(îmbrăcăminte,încălţăminte,mănuşi etc.jdoar în interiorul gospodăriei tară a ieşi în afară cu
acestea.
4. să înregistreze animalele şi păsările după locul de trai la Primăria s.
, în
registrele de gospodărie;
5.Să întreţină animalele/păsările şi adăposturile acestora, cu respectarea normelor sanitar veterinare, tară să producă poluarea mediului înconjurător sau disconfort vecinilor;
6.Să menţină curăţenia şi aplice măsuri de zooigienă în adăposturile de întreţinere a animalelor şi
teritoriile adiacente ale acestora;
7.Să respecte şi să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele de supraveghere sanitar veterinare de stat, pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale;
8.Să permită personalului sanitar - veterinar autorizat, verificarea stării de sănătate şi bunăstare a
animalelor/păsărilor din gospodărie şi să-l sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar-veterinare;
9.Să anunţe, tară întârziere, Direcţia Teritorială pentru Siguranţa Alimentelor şi Primăria satului
despre apariţia suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animalele domestice şi/sau păsările
domestice, iar până la sosirea personalului sanitar - veterinar autorizat, să izoleze forţat animalele
bolnave, pierite, ucise sau tăiate forţat, fiind interzisă folosirea sau comercializarea cărnii sau a
altor produse, subproduse şi semifabricate provenite de la aceste animale, fără aprobările
prevăzute de legislaţia în vigoare.
10.Să prezinte animalele pentru efectuarea acţiunilor medicale veterinare de interes public, la
locul, data şi ora stabilite de personalul sanitar - veterinar autorizat;
11.Să acorde sprijin Direcţiei Teritoriale pentru Siguranţa Alimentelor şi să contribuie la
efectuarea acţiunilor sanitar- veterinare de interes public, inclusiv la imunizarea profilactică şi
curativă a animalelor şi păsărilor, deasemenea să nu împedice efectuarea măsurilor de eradicare
a focarelor de boli infecţioase transmisibile.
12.Să respecte şi să aplice normele legale privind mişcarea, transportul de animale şi păsări
domestice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind trasabilitatea animalelor;
13.Să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea
răspândirii acestora în afară;
14.Să efectueze regulat curăţenie mecanică, dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea adăposturilor
de întreţinere a animalelor ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de 1 dată în lună;
15.Să efectueze curăţenia pe domeniul public, poluat cu dejecţii ca urmare a deplasării
animalelor/ pasărilor aflate în îngrijirea lor;
16.In cazul sacrificării animalelor domestice, se efectueze sacrificarea numai cu permisiunea şi
sub supravegherea personalului sanitar - veterinar autorizat în locuri special amenajate pentru
acest scop, iar produsele postabatoriale se vor utiliza numai după expertiza sanitar-veterinară a
lor cu eliberarea documentelor corespunzătoare.
17.In cazul pieirii animalelor şi păsărilor din cauza bolilor infecţioase , cadavrele acestora se vor
neutraliza în conformitate cu legilaţia în vigoare intr-un loc special amenajat autorizat sanitarveterinar.
18.Să separe deşeurile inerte şi reciclabile de gunoiul de grajd,
19.Creşterea animalelor şi păsărilor, animalelor de blană,animale de companie de toate speciile
numai în locuri corespunzătoare (ţarcuri,coteţe,cuşti închise),cu respectarea regulilor sănătate ,
bunăstare şi de biosecuritate.
20 .Să nu permită accesul păsărilor de toate speciile în afara gospodăriilor/curţilor
(imaşuri,lacuri,râuri,străzi,trasee,alte locuri deschise etc.) - în perioada de migrare a
păsărilor călătoare (martie-mai şi respectiv septembrie-decembrie).
Apicultorul este obligat:
l.S ă înregistreze la primărie adresa stupinei la staţionar, numărul familiilor de albine, precum şi

adresa deţinătorului stupinei;
2.Să se înregistreze temporar la autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi în raza
căreia este amplasată stupina în pastoral.
3. Amplasarea stupinelor staţionare se efectuează pe terenurile aflate în deţinerea apicultorilor,
cu condiţia respectării normelor zootehnice, a legislaţiei sanitar-veterinare şi a cerinţelor de
protecţie a populaţiei şi animalelor.
4. Stupii cu familii de albine se amplasează la o distanţă de cel puţin 10 m de la hotarele ^
terenului deţinut de apicultor, de la casele de locuit, de la edificii unde se desfăşoară o altă
activitate, de la străzi, drumuri, autostrăzi, şosele şi căi ferate. Dacă distanţa de la hotarul
terenului este mai mică de 10 m, stupii cu familii de albine trebuie să fie despărţiţi de terenul
vecin printr-un gard (zid) impenetrabil, cu o înălţime de cel puţin 2 m, extins cu cel puţin 2 m
dincolo de stupii amplasaţi la extremitatea stupinei.
Deţinătorilor le este strict interzis:
1.Retragerea forţată din mediul ambiant a animalelor sălbatice şi întreţinerea lor în condiţii
casnice;
.
^
2.întreţinerea necorespunzătoare a animalelor şi /sau păsărilor domestice, producând poluarea
mediului sau disconfort vecinilor, locatari ai gospodăriilor adiacente.
3.Crearea neautorizată a fermelor de animale şi păsări domestice în intravilanul satu lu i
.
4.Păşunatul animalelor de toate speciile în spaţii publice, parcuri, zone de odihnă, zone de
protecţie ale străzilor, şoselelor, ect.
5.Deplasării animalelor/ pasărilor pe spaţii publice, pe lângă edificii de menire social-culturală
(instituţii publice, de învăţământ, medicale, socio-culturale ş.a.);
6. Abandonarea sau eliberarea animalelor şi/sau păsărilor domestice pe care le deţin.
7.Evacuarea dejecţiilor animale şi a apelor reziduale rezultate din igienizarea adăposturilor în
canale deschise, (râuri) ape de suprafaţă şi subterane, pe domeniul public (şanţuri, drumuri, căi
de acces, alei, etc.) sau către gospodăriile particulare;
8.Depozitarea gunoiului de grajd în spaţii deschise, în aproprierea locuinţelor individuale sau alte
edificii de interes public sau privat, zona de protecţie a apelor.
9.Aruncarea/abandonarea cadavrelor de animale sau pasări.
10.Se interzice păşunatul porcinelor de toate speciile .
ll.S e interzice accesul păsărilor de toate speciile în afara gospodăriilor/curţilor
(imaşuri,lacuri,râuri,străzi,trasee, alte locuri deschise etc.) - în perioada de migrare a
păsărilor călătoare(martie-mai şi respectiv septembrie-decembrie).
12.Scoaterea în afara curţii a păsărilor,animalelor de blană,animale de companie de toate
SDCClllC
13.Creşterea porcinelor.păsărilor,animalelor de blană, animale de companie de toate speciile în
afara cuştilor,coteţelor.
.
.
14 Aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică, a cadavrelor de animale sau pasari pe
domeniul public sau privat al com unei_________ este strict interzisă. Cadavrele se vor preda a
groapa Bekary specializată pentru neutralizarea deşeurilor de origine animala,sau înhumate a
cimitirul pentru animale- autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Deţinătorii de câini sunt obligaţi:
1.Anual să prezinte câinii cu vârsta de peste 3 luni la indicaţiile autorităţilor sanitar-vetermare de
stat pentru vaccinare contra bolii rabiei;
2.Să recupereze daunele aduse, inclusiv în baza hotărârii judecătoreşti;
3 Urgent să prezinte autorităţilor sanitar-veterinar de stat câinii, care au provocat muşcaturi, ram,
zgârieturi,traume oamenilor sau animalelor domestice, pentru să fie plasaţi sub supraveghere
sanitar-veterinară pentru o perioada de 14 zile.

4.Conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de proprietate,
şi persoanelor particulare li se interzice deţinerea câinilor vagabonzi pe terenurile întreprinderilor
şi în curţile caselor de locuit.
5. Să ţină în curţile particulare câini legaţi sau liberi, dacă curţile sunt îngrădite pe tot perimetrul;
6. Să ţină câinii de pază pe terenul întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor - numai legaţi;
Primăria este obligată:
l.S ă organizeze brigăzi (echipe) pentru prinderea câinilor vagabonzi,
2.Câinii tară stăpâni, inclusiv câinii cu lese, jetoane, botniţe, ce se află în localurile publice, pe
străzi, pieţe de desfacere a produselor agroalimentare, magazine, parcuri, scuaruri, plaje,
mijloace de transport etc.fară identificarea proprietarului vor fi prinşi şi supuşi sterilizării cu
ulterioara plasării acestora în aziluri de animale pentru acest scop.
3.Responsabilitatea privind prinderea câinilor vagabonzi în localităţi se pune pe seama
Administraţiei Publice Locale.
4.Consiliile locale asigură colectarea şi nimicirea cadavrelor de animale ce nu pot fi ridicate de
unităţile de ecarisaj, organizează acţiuni de strîngere a cîinilor fară stăpîn, asigurînd aplicarea în
acest scop a tehnicilor admise de normele sanitare veterinare în vigoare, amenajează şi întreţin
locurile de depozitare a resturilor menajere, potrivit normelor sanitare veterinare.
Sancţiuni.
»
1. încălcarea prezentelor reguli, de către persoane fizice şi juridice în se sancţionează în
conformitate cu legislaţia în vigoare .
•

Coordonat:

Direcţia Teritorială de Siguranţă Alimentelor
Şef - _________________
Coordonat:
Centru de Sănătate Publică Teleneşti
Şef-__________________
C oordonat:
Inspecţia ecologică Teleneşti
şef - _________________
Cu privire la aprobarea Regulilor
de întreţinere a animalelor şi păsărilor
domestice pe teritoriul satului______

în temeiul Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 14,
alin. (2) lit. s1), în scopul reglementării condiţiilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor
domestice, precum şi responsabilizării deţinătorilor lor pe teritoriul sa tu lu i_______ , având în
vedere nenumăratele adresări ale locuitorilor satului referitoare la încălcarea normele sanitarveterinar de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice, în conformitate cu Avizele comisiilor
consultative de specialitate ale consiliului, Consiliul Local al comunei_________
DECIDE:
1. Se aprobă Regulile de întreţinere a animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul
satului_________ , conform anexei nr.l.
2. Se obligă primarul s.___________:
să aducă la cunoştinţa locuitorilor s.

Regulile de întreţinere a animalelor şi

păsărilor domestice pe teritoriul s.
pagina web oficială a primăriei.
-

, inclusiv prin publicarea acestuia pe

Să informeze Direcţia raională pentru Siguranţa Alimentelor Teleneştii, Centrului de
Sănătate Publică Teleneşti şi Inspecţiei ecologice Teleneşti despre aprobarea
Regulilor de întreţinere a animalelor domestice şi păsărilor domestice pe teritoriul
s._________ şi să remită în adresa acestora o copie a prezentei decizii.
Controlul asupra executării prezentei decizii revine_____________.
Preşedintele şedinţei

Secretar al consiliului

Anexa nr.l
Ia decizia consiliului nr.
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III.Tehnologia păşunatului
1. în scopul pregătirii păşunilor către perioada de păşunat, utilizatorii de păşuni trebuie să
îngrădească parcelele pentru păşunat, să amenajeze pe acestea ocoale şi terenuri pentru adăpatul
vitelor.
2. Amenajarea ocoalelor pentru vite se efectuează la o distanţă mai mare de 300-500 m de la
bazinele de apă, cu excepţia rîului Prut, a fluviilor Nistru şi Dunăre, unde această distanţă va fi
mai mare de 1000 m.
3. Ocoalele de vară se îngrădesc cu instalaţii portabile.
4. în scopul asigurării productivităţii păşunilor şi creării condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea
plantelor, organele administraţiei publice locale trebuie să asigure păşunatul în sistem de
parcele.
5. Utilizatorii de păşuni, conform sistemului de parcele prescris de organele administraţiei
publice locale, separă parcelele pentru păşunat. fiecare avînd ieşire la terenul pentru adăpat şi la
ocol, limitînd trecerea animalelor în alte parcele.
6. Utilizatorii de păşuni efectuează delimitarea parcelelor, luînd în considerare formele naturale
de relief (rîuri, văi), vegetaţia lemnoasă existentă (lizieră, pilcuri de arbori), drumurile,
indicatoarele convenţionale, gardurile vii sau gardurile propriu-zise.
7. La elaborarea sistemului de păşunat, organele administraţiei publice locale trebuie să aplice
următoarele criterii:
a) parcelarea păşunii;
b) stabilirea numărului de parcele în funcţie de durata medie a ciclului de păşunat şi durata de
păşunat pe o parcelă;
c) stabilirea configuraţiei parcelelor, de regulă, sub formă de dreptunghi cu laturile de 1:2 sau

1:3;

.

d) admiterea accesului animalelor în parcelă pentru păşunatul următor peste circa 25 de zile - in
zona de nord a republicii, şi peste circa 30 de zile - în zona de sud, pentru ca plantele să
reuşească să se dezvolte normal;
e) stabilirea suprafeţei optime a unei parcele pentru păşunat de 4-5 ha.
8. Timpul favorabil pentru păşunatul animalelor este dimineaţa şi seara. în zilele de vară cu
temperaturi ridicate (mai mult de 35°C), se admite şi noaptea.
9. După păşunat, iarba nepăscută este necesar să rămînă la înălţimea de aproximativ 5 cm de la
suprafaţa solului.
10. Aprovizionarea cu apă se realizează cu adăpători mobile sau staţionare. Adăpătoarele
staţionare se construiesc la aproximativ 800 m de la păşune. Suprafaţa de trafic intens din jurul
adăpătorilor se consolidează prin pietruire sau betonare şi se asigură o pantă de scurgere a apei.
ÎL Timpul pentru adăparea unui grup de animale nu trebuie să depăşească o oră. Jgheaburile de
adăpare se curăţă cel puţin o dată pe săptămînă.
12. Se admite adăparea direct din rîuri sau izvoare, cînd parcelele pentru păşunat sînt amenajate
în zona adiacentă a rîurilor, creînd treceri speciale pentru animale spre sursa de apă şi amenajînd
locuri de adăpare pietruite, pentru a menţine apa curată.
IV.Cositul fîneţelor
1. Perioada optimă pentru cosit este de la înspicare pînă la înflorirea gramineelor dominante
valoroase sau perioada îmbobocirii-înfloririi leguminoaselor.
2. Cositul fîneţelor trebuie să se efectueze la o înălţime nu mai mică de 5 cm de la suprafaţa
solului.
3. Durata cositului nu trebuie să depăşească 10 zile.
4. O dată la 2-3 ani se coseşte într-o perioadă mai tîrzie, pentru a da posibilitate plantelor să
formeze seminţe.

5. Ultimul cosit se efectuează în ultima decadă a lunii septembrie — prima decadă a lunii
octombrie sau cu cel puţin trei săptămîni înainte de perioada îngheţurilor permanente, conform
prognozelor meteorologice.
6. Dacă ultimul cosit se execută mai tîrziu de prima decadă a lunii octombrie, acesta trebuie să se
efectueze la înălţime mai mare (aproximativ 7 cm). La o înălţime mai mare se cosesc fîneţele
semănate în anul înfiinţării, pentru a favoriza înrădăcinarea şi înfrăţirea plantelor.
V.Restricţii şi responsabilităţi
Nu se admite:
1) păşunatul:
a) timpuriu, imediat după topirea zăpezilor;
b) pe terenuri umede, imediat după ploaie;
c) pe păşunile de pe solurile hidromorfe de luncă, pînă la uscarea solului;
d) plantelor de talie înaltă la o înălţime mai mică de 5 cm;
e) plantelor de talie joasă la o înălţime mai mică de 3 cm;
f) în perioada de repaus vegetativ al plantelor;
g) în primul an de înfiinţare a păşunilor;
2) păşunatul ovinelor şi caprinelor pe păşunile destinate bovinelor;
3) păşunatul comun al diferitor specii de animale, păşunatul animalelor bolnave;
4) desţelenirea păşunilor naturale, indiferent de starea lor productivă:
a) situate pe terenurile în pantă mai mare de 170, deoarece există pericol de declanşare a
fenomenelor de eroziune;
b) situate în apropierea ravenelor, indiferent de panta terenului;
c) pe soluri superficiale cu fragmente din roca parentală aproape de suprafaţa solului sau care au
pînza freatică la adîncimea mai mică de 50 cm.
încălcarea prevederilor prezentului Regulament atrage răspunderea în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

