
 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI OZUN 

 

HOTĂRÂREA NR. 53/2014 

privind stabilirea regimului de detinere a animalelor de companie  

şiăaccesulăacestoraăînăuneleăzoneăpublice 
 

  

ConsiliulălocalăalăcomuneiăOzun,ăjude ulăCovasna,ă 
întrunităînăşedin aăordinar ădinădataădeă27ăoctombrieă2014ă 
luând in considerare prevederile: 

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.55/2002 privind regimul de detinere al cainilor 

periculosi sau agresivi, aprobata prin Legea nr. 60/2003;  

- Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg 

la 23 iunie 2003 ratificat prin Legea nr. 60/2004; 

- Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata 

prin Legea nr. 180/2002;  

- art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalaăinăadministra iaăpublic ,ă 
 în conformitate cu art.36 alin.(2) lit.”d” coroborat cu alin. (6) pct.7 si 9 din Legea nr. 

215/2001 privind administra iaăpublicaălocala,ăcuămodificarileăsiăcompletarileăulterioare;ă 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  

 

 Art.1 – Se interzice accesulă animalelorădeă companieă înă localuriă siă institu iiă publiceă
(exceptândăsitua iileăinăcareăproprietarulălocalurilorăsiăinstitu iilorăpubliceăsauăadministratorulă
nu interzice accesul acestora), mijloacele de transport în comun, zonele special amenajate 

pentruăcopii,ăparcuriăsiăgr diniăpublice,ăcuăexcep iaădrumurilorăpubliceăsiăc ilorădeăacces.ă 
 Art.2 – (1)ăAccesulăsiăsta ionareaăanimalelorădeăcompanieăinăblocăesteăadmisănumaiă

cuă acordulă locatariloră dină scaraă respectiv ,ă respectivă cuă condi iaă caă animalulă s  fie luat în 

eviden aăCircumscrip ieiăSanitarăVeterinar ăOzun,ăs ăfieăvaccinatăşiăs ăiăseăfiădatătratamenteă
antiparazitare. 

                         (2)ă Stabileşteă plataă uneiă taxeă specialeă anualeă pentruă de in toriiă deă cainiă deă
companie in bloc, in cuantum de 20 RON/cap.  

                         (3)ăSumeleă colectateădină taxaă stabilit ă laă art.ă 2ă alin.ă 2ăvoră fiă folositeăpentruă
amenajarea locurilor speciale pentru animalele de companie.  

      (4) Este permis accesul animalelor de companie in scara de bloc, pe 

drumurileăpubliceăsiăc ileădeăacces,ănumaiădac ăsuntă inu iăînăzgarda,ălesa,ăbotni ăsauăham.ă 
  Art.3 – Proprietariiăsauăde in toriiătemporariăsuntăobliga iăs ăcolectezeămateriileăfecaleă
ale animalelor din locurile publice.  

  Art.4 – (1) Constituie contraven ie,ă dac ă fapteleă nuă auă fostă s vârşiteă înă astfelă deă



 

 

 

condi iiăîncât,ăpotrivitălegiiăpenale,ăs ăfieăconsiderateăinfrac iuni,ăsiăseăsanc ioneaz ădup ăcumă
urmeaz :ă 
- nestrângereaădejec iilorăînămaterialeădeăcolectareăcuăamendaăcuprins ăîntreă100ăsiă500ăRON 

caă sanc iuneă principal ă siă 50ă RONă reprezentândă tarifulă deă cur enieă caă sanc iuneă
complementar ; 
- plimbareaăanimalelorăînălocurileădeăjoac ăamenajateăpentruăcopiiăcuăamendaăcuprins ăîntreă
100 - 500 RON (persoane fizice), 300 – 600 RON (persoane juridice) ; 

- eliberareaădinăles ăaăanimalelorăînăspa iileăenumerateălaăart.ă1,ăcuăamendaăcuprins ăîntreă100ă
si 500 RON ; 

- de inereaăanimalelorădeăcompanieă înăblocă f r ă acordulă locatarilorădină scaraă respectiv ,ăcuă
amendaăcuprins ăîntreă100ăsiă500ăRON; 
- neplata taxeiăspecialeăpentruăanimaleleădeăăcompanieă inuteăînăblocăf r ăacordulălocatariloră
dinăscaraărespectiv ,ăcuăamendaăcuprins ăîntreă100ăşiă500ăRON; 
- plimbareaăpeăzoneleăverziăaleăparcurilorădestinateăpentruăodihn ăşiărecreereaăcet enilor,ăcuă
amenda cuprins ăîntreă100ăsiă500ăRON.ă 

            (2)ă Înăsitua iaă înăcareăcontravenientulăachit ăamendaăstabilitaă laăalin.(1)ă ină48ă
deăore,ăcuantumulăacesteiaăvaăfiăjum tateădinăminimulăamenziiăprev zutăînăprezentaăhot râre.ă 

Art.5 – Constatareaă siă sanc ionareaă contraven iiloră stabiliteă înă prezentaă hot râreă seă
faceădeăc treăprimarăsauăpersonalulăîmputernicitădeăacesta,ăpoli iaălocal ăşiăpoli iaădeăstat. 

Art.6 – Prezentaăhot râreăintr ăînăvigoareălaădataădeă1ăianuarieă2015. 
Art.7 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hot râriă seă îns rcineaz ăprimarulă sauă

personalulăîmputernicitădeăacesta,ăpoli iaălocal ăşiăpoli iaădeăstat 
 

                  Ozun, la 27 octombrie 2014. 

 

 

PREŞEDINTELEăDEăŞEDIN , 
Németh Ioan 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difuzare: 

 1ăex.ălaădosarăcuăhot râri 
 1 ex. politie 

 1 ex. Primar 

 Câteăunăexemplarălaăintrareaăfiec reiăblocăcuăapartamente 

 1 ex. afisare 

Contrasemnează: 
secretara comunei, 

Aczél Melinda Cecília 

 


