Anexă
la Decizia CL nr.3/10 din 28.05.2013
REGULILE
de întreţinere a animalelor domestice în satul Zubreşti
1. DISPOZIŢII GENERALE
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Prezentele reguli sunt elaborate în scopul reglementării modalităţii şi regulilor de
întreţinere a animalelor domestice în satul Zubreşti .
Prezentele reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor instituțiilor şi persoanelor
interesate în soluţionarea problemelor deţinerii, evidenţei şi vaccinării animalelor
domestice, achitării taxelor locale, stabilite de către autoritatea publică locală,
respectării normelor şi regulilor sanitar-veterinare şi de întreţinere a cîinilor pentru a
asigura locuitorilor un mod civilizat de existenţă.
Prevederile prezentelor reguli sunt obligatorii pentru toţi posesorii de animale
domestice .
Prezentele reguli prevăd noţiunea de cîini agresivi, care include: cîinii cu o înălţime
mai mare de 40 cm., cîinii cu o înălţime mai mică de 40 cm, dar sunt de rasele
pitbulterier american, bultier, etc.
2. OBLIGAŢIUNILE ŞI DREPTURILE DEŢINĂTORILOR
DE CÎINI

2.1 Toate persoanele fizice şi juridice, posesori de cîini sînt obligaţi:
2.1.1. Să înregistreze cîinii (mai mari de 3 luni) la medicul veterinar care deserveşte satul
Zubreşti( pînă la formarea unei întreprinderi municipale săteşti). După înregistrare, stăpînilor li se
înmînează certificat de înregistrare ,cartea medicală unde se fac însemnări despre vaccinări. Şi
jeton. În cazul schimbării proprietarului este necesar de a schimba certificatul de înregistrare a
animalului. Să achite plata pentru cheltuielile de înregistrare conform tarifelor, aprobate de către
autoritatea executivă a administraţiei publice locale
2.1.2 Deţinătorii de cîini agresivi sunt obligaţi să prezinte la înregistrare un certificat al
Comisariatului raional de poliție, care ar confirma faptul că cîinii au fost testaţi în ce priveşte
adaptarea socială.
2.1.3. Anual să vaccineze animalele împotriva rabiei la medicul sanitar veterinar din sat.
Acestei vaccinări sunt supuşi cîinii începînd cu vîrsta de 3 luni. Cîinii cumpăraţi recent sunt
prezentaţi la medicul sanitar veterinar în termen de 5 zile din momentul procurării pentru a fi
supuşi controlului sanitar- veterinar şi vaccinării împotriva rabiei.
2.1.4. Imediat să anunţe serviciile medicale şi medicul sanitar veterinar despre cazurile de
muşcături a oamenilor sau animalelor de către animalele care au muşcat pe cineva, imediat să fie
prezentate la serviciul sanitar-veterinar pentru control şi supraveghere (timp de 10 zile) şi să
prezinte la cererea lor
, cîinii pentru efectuarea controlului, investigaţiilor diagnostice şi
vaccinărilor profilactice.
2.1.5.Să plimbe cîinii numai în locurile destinate acestui scop . Să plimbe cîinii numai cu botniţe
şi lese, să strîngă după ei dejecţiile.
2.1.6.Să întreţină cîinii agresivi în legătoare şi să-i lase liberi numai în curţile închise, excluzînd
posibiliatatea traumatizării oamenilor.
2.1.7.În caz de deces, cadavrele animalelor urmează a fi îngropate ,iar organului care a înregistrat
animalul să prezinte certificatul de înregistrare şi jetonul pentru a fi scos de la evidenţă .
2.1.8.Să achite taxa posesorilor de cîini în termenele stabilite.
2.2.

DEŢINĂTORII DE CÎINI AU DREPTUL:

2.2.1 Să întreţină un cîine în apartamentul folosit de o singură persoană, familie iar în
apartamentul folosit de cîteva familii, numai cu acordul tuturor locatarilor.
2.2.2.În curţi particulare să întreţină cîinii legaţi sau liberi dacă curţile sunt îngrădite bine.
2.2.4 Pe terenul întreprinderilor să întreţină cîinii numai legaţi.
3.CREŞTEREA ANIMALELOR DOMESTICE ŞI PĂSĂRILOR DE CURTE
3.1 Adăposturile pentru creştertea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în curţile
persoanelor particulare se amplasează la cel puţin 10 m. de cea mai apropiată locuinţă învecinată
şi se exploatează astfel încît să nu producă poluarea mediului sau discomfort vecinilor.Această
distanţă este valabilă dacă nu este stabilită alta ,prin studiu de impact.
3.2 Deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte ,constituite în microferme este
permisă ,numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare.
3.3 Adăposturile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
a) terenul trebuie să fie salubru cu structura uniformă şi neinundabil;
b) zona de amplasare a adăposturilor trebuie să fie lipsită de factori nocivi:fum,pulberi,gaze
toxice,mirosuri neplăcute,etc.
c) fundaţia trebuie construită astfel ca să evite infiltrarea dejecţiilor cu alpele din exterior.
d) pardoseala să fie construită din materiale rezistente la uzura fizică şi chimică.pardoseala
trebuie să fie cu 20-25 cm,deasupra solului şi cu o înclinaţie de pînă la 3%.,în funcţie de specia
animalelor. Tavanul să fie termoizolant.
e) dejecţiile de animale să nu fie îndreptate spe şanţuri,canale deschise.pîraie şi ape stătătoare,ele
se vor evacua în gropi betonate,astupate cu capac .
3.4 Deţinătorul de animale este obligat:
a) să întreţină animalele şi aăposturile conform regulilor sanitart-veterinare.
b) să permită medicului veterinar verificarea stării de sănătate a animalelor din gospodărie şi să-l
sprijine în efectuarea operaţiunilor sanitar-veterinare.
c) să respecte şi şi să aplice întocmai măsurile stabilite de oganele sanitar-veterinare de stat,
pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale.
d) să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin acte normative în vigoare privind
condiţiile de tăiere a animalelor şi de valorificare a produselor obţinute de la acestea.
e) proprietarul de animale şi/sau păsări de curte este obligat să efectuieze acţiuni de dezinsecţie
şi deratizare ,ori de cîte ori este necesar ,dar nu mai rar de o dată la 6 luni.
f) este interzis păşunatul animalelor pe marginea drumurilor centrale(asfaltate) .

4.SERVICIUL SANITAR VETERINAR DE STAT
(medicul veterinar)
4.1.

Vaccinează şi acordă ajutor sanitar – veterinar animalelor numai la prezentarea
certificatului de înregistrare a acestora.

4.2.

Efectuează anual în perioada octombrie-decembrie vaccinarea şi imunizare tuturor
animalelor, cu vîrsta mai mare de 3 luni, înregistrate în sat consemnînd în registrul
serviciului sanitar-veterinar şi în certificatul de înregistrare şi de sănătate a lor rezultatele
vaccinării antirabice şi a controlului anual sanitaro-veterinar al animalelor. Cîinii pentru
care nu se poate face dovadă că au fost vaccinaţi se consideră vagabonzi, luîndu-se
măsurile de rigoare.
Efectuează sistematic controlul cîinilor înregistraţi la adresarea stăpînilor animalelor.
Animalele suspectate de rabie, pestă şi alte boli infecţioase vor fi diagnosticate şi
vaccinate, imunizate, tratate sau supuse eutanasiei (după caz) în scopul neutralizării
posibililor focare naturale de boli infecţioase, amelorării operative a situaţiei epizootice şi
a micşorării riscului de răspîndire a acestor boli printre populaţia umană din oraș.

4.3.

Procurarea vaccinului antirabic pentru efectuarea măsurilor de profilaxie şi
tratare a oamenilor şi animalelor se va efectua din mijloacele bugetului
satului , conform prevederilor punctului 3 din hotărîrea Guvernului nr. 494
din 06.05.98.
4.4. Efectuează diagnosticarea şi tratarea sau eutanasia cîinilor (după caz) care au fost muşcaţi
de alte animale, domestice sau salbatice, suspectate ca fiind bolnave de rabie, precum şi a
cîinilor care au muşcat alte animale (domestice sau salbatice) sau oameni, informînd
imediat cabinetul antirabic despre cazurile diagnosticării rabiei în scopul luării măsurilor
concrete de localizare şi combatere a ei, cu respectarea concomitentă a normelor şi
regulilor sanitar-veterinare şi prevederilor hotărîrii Guvernului RM nr. 494 din 06.05.98.
4.5.
Medicul sanitar veterinar este responsabil de vaccinarea preventivă a cîinilor contra
rabiei şi pestei şi supravegherea lor în timp de 10 zile după ce au fost provocate
muşcăturile. După 10 zile medicul veterinar eliberează certificatul respectiv despre
starea animalului.
4.6. Informează populaţia , prin intermediul avizelor,organelor mass-media raionale, despre
regimul şi limitele zonei epizootice, despre pericolul posibil şi măsurile de protecţie
sanitar-veterinare luate de organele abilitate, precum şi privind obligaţiunile populaţiei în
vederea respectării lor.
4.7. Informează sistematic şi operativ comisia excepţională antizzoopică şi poliţia din sat
despre cazurile nerespectării regulilor igienice, sanitar-veterinare de către deţinătorii de
animale despre eschivarea de la vaccinările şi imunizările profilactice şi obligatorii ale
animalelor, în scopul luării măsurilor de sancţionare a persoanelor fizice şi juridice, care
au comis aceste încălcări.
4.7.1. Medicul sanitar veterinar acumulează în mod centralizat informaţia depre înregistrarea
animalelor .
4.8. Efectuează sistematic înregistrarea, diagnosticarea, profilaxia şi tratarea (după caz) a
tuturor persoanelor din sat, care se vor adresa cu traume sau leziuni corporale (zgîrieturi,
muşcături) cauzate de către animalele domestice sau sălbatice în urma unor agresiuni
(atacuri) şi vor informa poliţistul de sector şi comisia excepțională.
5. Şeful de post(inspectorul de poliţie)
5.1. Va acorda în permanenţă împreună cu organizaţia primară de vînători tot sprijinul şi ajutorul
necesar medicului veterinar în prinderea şi neutralizarea animalelor vagabonde în teritoriul
satului.
5.2. În cazul depistării încălcării prevederilor regulilor menţionate, precum şi a plimbării cîinilor
în afara terenurilor stabilite şi special amenajate pentru plimbarea lor de către Primăria satului
Zubreşti (pe străzi, prin parcuri, scuaruri, terenuri de odihnă şi agrement, pe teritoriul instituţiilor
şcolare şi preşcolare etc.) a încălcării ordinii publice, care pot duce la apariţia unor conflicte sau
unor atacuri şi agresiuni a cîinilor asupra locuitorilor satului , colaboratorii poliţiei sunt obligaţi
să reţină atît cîinii şi stăpînii, cît şi persoanele implicate în conflict şi să întocmească la faţa
locului sau la sectorul de poliţie procesul-verbal asupra cazului de agresie, să sancţioneze
(amendeze) contravenieţii în limita competeţii lor, conform legislaţiei în vigoare.
5.3. În cazul în care unele persoane se vor alege cu traume sau leziuni corporale grave, în urma
agresiunilor (atacurilor) cîinilor, colaboratorii poliţiei:
a) organizează evacuarea (transportarea persoanelor traumate) la instituţiile medicale de urgenţă;
b) imobilizează cîinii excitaţi (agitaţi) sau agresivi cu sau fără ajutorul stăpînului, întocmeşte la
faţa locului sau la secţia de poliţie procesul-verbal asupra cazului de agresie în scopul sancţionării
(amendării) deţinătorului cîinelui în limita competenţei, conform legislaţiei în vigoare;
c) organizează evacuarea (transportarea) stăpînilor şi cîinilor agrasivi, care au comis atacuri şi au
provocat traume unor persoane, la Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Străşeni pentru controlul,
diagnosticarea, vaccinarea şi tratarea lor (după caz).

6. DISPOZIŢII FINALE ŞI RESPONSABILITATEA PENTRU ÎNCĂLCAREA
PREVEDERILOR PREZENTELOR REGULI
6.1. Este strict interzisă aruncarea
cadavrelor de animale. Ele urmează a fi îngropate la
necropola de animale.
6.2. Este strict interzisă deplasarea cu orice transport public în satul Zubreşti a animalelor fără
jeton şi certificatul de înregistrare cu însemnările de vaccinare contra rabiei. Animalele se
consideră rezistente la turbare după 30 zile de la vaccinare.
6.3. Este interzisă intrarea cu cîinii în magazine, pieţe, transport, încăperi pentru copii, locuri de
odihnă şi folosinţă comună plimbarea cîinilor în parcuri, scuaruri pe gazoane, pe terenuri de joacă
pentru copii alte locuri de odihnă şi folosinţă comună în afara celor stabilite de către Primărie.
Nu vor fi supuşi acestui regim cîinii de serviciu ai Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor
Interne şi ai trupelor militare de frontieră la executarea funcţiilor de serviciu în cazuri
excepţionale;
6.4. Este interzisă scăldarea cîinilor în apele de suprafaţă ale satului (lacuri, rîuri, rîuleţe,
havuzuri).
6.5. Este interzis de a lasa în voia soartei un animal din lipsă de necesitate. El urmează a fi vîndut,
încredinţat altor persoane.
6.6 Conducătorilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de forma de
proprietate, şi persoanelor particulare li se interzice deţinerea cîinilor vagabonzi pe terenurile
întreprinderilor şi în curţile caselor de locuit.
6.7 Vinovaţii de încălcarea regulilor nominalizate vor fi sancţionaţi conform art. 157, 158 ,196
al „Codului contravenţional al Republicii Moldova”, , în baza proceselor-verbale întocmite de
către colaboratorii poliţiei sau în comun cu medicii veterinari ai Serviciului Sanitar Veterinar de
Stat .

