
NOTIFICARE 
 

În urmă numeroaselor sesizări ale persoanelor fizice și juridice cu privire la 
cabalinele  , bovinele, ovinele, caprinele, pasari (găina, curcan, păun, prepelița, 
potîrniche, rate și gâste),  care  circulă  liber,  nesupravegheate pe  domeniul  public și 
privat  al comunei Sânnicolau Român, pe străzi, spații verzi, punând în pericol circulația 
autosiguranta cetățenilor  și totodată provocând distrugerea spațiilor verzi, se va elibera 
un regulament în acest  sens  cu respectarea  legislației  în  vigoare  privind   protecția  
animalelor, sancționarea  faptelor   de încălcare  a unor  norme  de conviețuire socială,  
a ordinii, liniștii publice, a regimului  juridic al contravențiilor, în care se vor  menționa 
următoarele: 

-        Deținătorilor cu orice titlu de cabaline, bovine, ovine , caprine, pasari, rațe și gâste  
le este interzisă  circulația   liberă, nesupravegheată și abandonul animalelor pe 
domeniul public și privat  al comunei Sânnicolau Român, pășunatul  pe terenuri  
aparținând domeniului  public și privat al comunei Sânnicolau Român, izgonirea,  
maltratarea sau lovirea  animalelor, neidentificate și neînregistrate. După stabilirea  
identității proprietarului care și-a lăsat animalele libere și nesupravegheate Primăria 
comunei Sânnicolau Român, prin personalul abilitat   procedează  la notificarea  
acestuia,  în vederea  revendicării animalului/animalelor menționându-se obligativitatea 
achitării contravalorii  costurilor privind  capturarea, cazarea, tratamentele medicale  
efectuatate  pe durata  cazării  în adăpost  a animalului/animalelor, conform  calculației  
– notă  de  plată  – întocmită  de comaprtimentul Contabilitate Taxe și impozite. 
Revendicarea cabalinelor, bovinelor, ovinelor ,caprinelor , pasarilor, ratelor și gastelor 
se va efectua numai de către proprietar. În cazul în care după 30 de zile de la capturare 
nu a fost identificat proprietarul, animalul  nu a  fost  revendicat   sau  proprietarul  
refuză să achite  contravaloarea cheltuielilor născute cu gestionarea animalului, 
Primăria comunei Sânnicolau Român va demara procedura pentru trecerea  bunului 
(animalului)  în  proprietatea  statului  și valorificarea acestuia conform  prevederilor 
legale. 

-        deținătorii cabalinelor,  bovinelor, ovinelor, caprinelor, pasarilor, ratelor și gastelor, 
au obligația  de a  asigura acestora un adăpost corespunzător în gospodăria proprie, 
hrană și apă  suficiente, îngrijire, atenție, asistență  medicală  specializată, identificarea 
și înregistrarea în conformitate cu legislația în vigoare, microciparea, crotalierea, 
întocmirea  pașapoartelor, respectarea  normelor  generale  de curățenie, igienă și 
întreținere în condiții optime a spațiului de cazare a animalelor. 

 


