ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI OZUN

HOTĂRÂREA NR. 81/ 2016
privind animalele nesupravegheate prinse pe teritoriul administrativ
al comunei Ozun
Consiliul local al comunei Ozun,
întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 octombrie 2016,
analizând Expunerea de motive a Primarului, raportul Comisiei de specialitate,
raportul de specialitate al Politiei locale şi avizul Secretarei comunei,
ținând cont de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică,
având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 din O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin
Legea nr. 180/2002;
în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
în temeiul art. 45 alin.(2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;

HOTĂRĂŞTE
ART.1. (1) Pe teritoriul administrativ al comunei Ozun circulaţia şi/sau păşunatul
animalelor nesupravegheate, în alte condiţii decât cele stabilite prin hotărâri ale Consiliului
Local, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională, după cum
urmează:
- câini
50 lei/cap animal;
- ovine
20 lei/cap animal;
- porcine
150 lei/cap animal;
- cabaline
500 lei/cap animal;
- bovine
150 lei/cap animal;
(2) Amenzile contravenţionale se vor achita la casieria Primăriei comunei Ozun
şi se fac venit la bugetul local.
ART. 2. (1) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube,
prin procesul verbal al contravenţiei se vor stabili şi despăgubirile, pe baza tarifelor, după
cum urmează:
- suprafaţă înierbată
- 1 lei/mp;
- suprafaţă cu flori de vară, < 80 buc./mp.
- 105 lei/mp;
- suprafaţă cu flori de vară, > 80 buc./mp.
- 65 lei/mp;
- suprafaţă plantată cu trandafiri
- 30 lei/mp;
- puieţi de arbori
- 50 lei/exemplar;
- gard viu
- 60 lei/ml;
- transportul pe raza comunei la Dispensarul veterinar
- 40 lei/transport;
- îngrijirea animalelor la Dispensarul veterinar
- 20 lei/zi/animal;
(2) În cazul în care prin săvârşirea contravenţiei au fost pricinuite pagube pe
terenuri cultivate, in procesul verbal al contravenţiei se va menționa că paguba și
despăgubirile aferente vor fi stabilite în conformitate cu art.7 din prezenta.
ART. 3. (1) Animalele găsite păşunând şi/sau circulând nepermis și ilegal în
domeniul privat și în zone publice: parcuri, zone verzi, drumuri publice sau în alte locuri

oprite accesului acestora vor fi prinse, conduse sau transportate de către persoanele
împuternicite de primarul comunei, la Circumscripţia Sanitar - Veterinară Ozun în vederea
preluării şi examinării acestora din punct de vedere sanitar – veterinar.
(2) Animalele aduse la Circumscripţia Sanitar – Veterinară Ozun vor fi
adăpostite şi îngrijite corespunzător până la preluarea acestora de către proprietari, în
conformitate cu art. 4 din prezenta.
ART. 4. (1) Pentru identificarea proprietarului sau deţinătorului legal al animalului,
în termen de 24 de ore de la întocmirea procesului verbal de constatare se aduc la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin anunţ pe pagina web al comunei datele de
identificare ale animalului.
(2) Dacă în termen de 24 de ore de la afişarea, respectiv, apariţia anunţului
în ziare, animalul nu este revendicat sau proprietarul ori deţinătorul legal al acestuia
revendică dar nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) acesta se consideră
fără stăpân sau, după caz, abandonat, iar prin dispoziţie a Primarului va fi trecut în domeniul
privat al comunei Ozun.
ART. 5. (1) În situaţia în care proprietarul sau deţinătorul legal al animalului se
prezintă la Politia locala Ozun şi face dovada că animalul este deţinut legal şi că a achitat
amenda contravenţională prevăzută la art. 1 precum şi contravaloarea tuturor cheltuielilor
aferente prinderii, transportării, examinării sanitar-veterinare şi îngrijirii animalului, animalul
va fi restituit prin proces-verbal de predare-primire acestuia.
(2) Dacă în termen de 72 ore de la afişarea animalul nu este revendicat sau
proprietarul sau deţinătorul legal al acestuia nu face dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute
la alin. (1), acesta se consideră fără stăpân sau, după caz, abandonat, prin dispoziţia
primarului animalul este trecut în domeniul privat al comunei Ozun.
ART. 6. (1) Animalele trecute în domeniul privat al comunei Ozun se valorifică prin
abator, în cazul ovinelor, porcinelor, bovinelor şi cabalinelor, iar câinii vor fi consideraţi câini
fără stăpân potrivit prevederilor legale în materie.
(2) Sumele obţinute în urma valorificării animalelor se fac venit la bugetul
local.
ART. 7. Pagubele provocate de către animalele găsite păşunând şi/sau circulând
nepermis și ilegal în domeniul privat, respectiv pe suprafețe cultivate vor fi evaluate de către
o comisie, numit prin dispoziția primarului comunei Ozun.
ART. 8. Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002.
ART. 9. Constatarea şi aplicarea contravenţiilor se face de către primar, de persoanele
împuternicite prin dispoziţie de primar, precum şi de poliţiştii locali.
ART. 10. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează dlui primar prin aparatul
lui de specialitate, respectiv Politiei locale Ozun.
Ozun, la 12 octombrie 2016.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
Pantelimon Alexandru
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