
R O M Â N I A  
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Regulamentului pentru detinerea, cresterea animalelor 

domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului Onesti. 
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 20 mai 2013;  
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti – 

Laurenţiu Victor Neghină nr. 2688/16.05.2013, Raportul de specialitate al 
Compartimentului protecţia mediului nr.2689/16.05.2013, Avizul Comisiei de studii şi 
prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat, servicii publice şi comerţ;   

În temeiul O.M.S. nr. 536 / 1997 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi a 
recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare; a  
Legii nr. 205 / 2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; a Ordinului nr. 16/2010-  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 
privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de 
colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii 
şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a 
produselor procesate; a Ordinului nr.40/2010 - privind aprobarea Normei sanitare 
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, 
ovinelor, caprinelor şi bovinelor; a O.U.G. nr. 195 / 2005 - privind protecţia mediului, 
cu modificările ulterioare; a  Legii nr. 458/2002- privind calitatea apei potabile; O.G. 
nr. 2/ 2001- privind regimul juridic al contravenţiilor. 

În baza art.36, alin.(2), lit.b), art.36 alin.(4) lit.e), art. 45 alin.(1) şi art.115, 
alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

 
Art.1 – Se aprobă Regulamentul pentru detinerea, cresterea animalelor 

domenstice şi a păsărilor de curte pe raza municipiului Onesti, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenata hotărâre. 

 

Art.2 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
        - Primarului Municipiului Oneşti; 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Tofan Ion 
                            Contrasemnează,  

                                         Secretarul Municipiului,  
                                                                               Cons. jur. Daniel Spânu  
 
Nr. 74 
din 20 mai 2013 
SD/BR 
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ROMÂNIA                                                                                          Anexă 
JUDEŢUL BACĂU                                                                  la Hotărârea nr.74 
MUNICIPIUL ONEŞTI                                                              din 20 mai 2013 
CONSILIUL LOCAL 

 
REGULAMENT 

pentru deţinerea, creşterea animalelor domenstice şi a păsărilor de curte pe raza 
municipiului Oneşti 

 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

Art. 1. Creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte în municipiul Oneşti se poate 
face cu respectarea prevederilor legale în vigoare , în vederea asigurării şi garantării sănătăţii 
publice, a sănătăţii şi protecţiei animalelor, precum şi a protecţiei mediului. 
 
Art. 2. 
1) Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale domestice de rasă ori cu 
origine necunoscută care dezvoltă sau nu activităţi de creştere şi comercializare, răspund 
pentru aplicarea şi respectarea întocmai a legislaţiei în vigoare în vederea asigurării şi 
garantării sănătăţii publice, a sănătăţii protecţiei animalelor şi mediului înconjurător. 
2) Prezentul Regulament, statuează măsurile necesare şi obligatorii pentru asigurarea 
condiţiilor de viaţă de către deţinătorii de animale domestice şi a păsărilor de curte din 
Municipiul Oneşti; 
3) În sensul prezentului regulament, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, 
persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în 
îngrijirea căreia se află animalul domensticşi sau păsările de curte; 
4) În sensul prezentului regulament, prin animal domestic se înţelege: bovine, cabaline, ovine, 
caprine, porcine, iepuri, iar din categoria păsărilor de curte fac parte:  găini, raţe şi gâşte, 
curci, bibilici, prepeliţe, fazani, etc. 
5) Prevederile prezentului regulament au la bază următoarele acte normative: 
- O.M.S. nr. 536 / 1997 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind 
mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 205 / 2004 - privind protecţia animalelor, modificată ulterior; 
- Ordinul nr. 16/2010-  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de 
înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de 
origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a 
unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu 
sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate; 
- Ordinul nr.40/2010 - privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea 
procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor; 
- O.U.G. nr. 195 / 2005 - privind protecţia mediului, cu modificările ulterioare; 
- Legea nr. 50 / 1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 458/2002- privind calitatea apei potabile; 
- Legea nr. 61 / 1991, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru sancţionarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; 
- O.G. nr. 2/ 2001- privind regimul juridic al contravenţiilor. 
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CAPITOLUL I - Condiţii pentru cresterea animalelor domestice 
 

Art. 3. Deţinătorii de animale domestice şi/sau păsări de curte au următoarele obligaţii : 
1) de a avea un comportament lipsit de brutalitate, de a asigura condiţiile elementare necesare 
scopului pentru care sunt crescute; 
2) de a asigura aplicarea normelor sanitar-veterinare şi de igienă privind adăpostirea, hrănirea, 
îngrijirea, reproducţia , exploatarea şi protecţia animalelor; 
3) să întreţină animalele şi adăposturile acestora, conform regulilor sanitar – veterinare. 
4) să permită personalului sanitar - veterinar de stat, verificarea stării de sănătate a animalelor 
din gospodărie şi să-l sprijine în efecuarea operaţiunilor sanitar – veterinare. 
5) să respecte şi să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele sanitar – veterinare de 
stat , pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale. 
6) să realizeze măsurile în totalitate şi la termen stabilite de persoanele împuternicite cu 
verificarea, inspecţia şi controlulul;  
7) să respecte regulile sanitar – veterinare, stabilite prin acte normative, în vigoare privind 
condiţiile de tăiere a animalelor şi de valorifivare a produselor obţinute de la acestea. 
8) de a asigura animalelor, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, vârstă şi categorie de 
producţie, următoarele : 
- un adăpost corespunzător; 
- hrană şi apă suficiente; 
- posibilitate suficientă de mişcare; 
- îngrijire şi atenţie; 
- asistenţă medicală, conform normelor minimale prevăzute de legislaţia în vigoare; 
9) să efectueze dezinfecţia şi deratizarea adăposturilor pentru animale, cel puţin o dată la 6 
luni; 
10) este necesar ca vara, la stâne, locul pentru muls si înoptare a animalelor sa fie schimbat la 
3-4 zile, pentru a evita supraângrasarea terenului si pentru a se asigura îngrasarea uniforma 
(târlire); 
11) să declare la Registrul agricol animalele pe care le deţin şi să le aplice semne de 
individualizare prin dangalizare sau implantarea de microcipuri conform Legii nr. 389/ 2005 
şi Legii nr. 205 / 2004; 
12) să vaccineze animalele pentru prevenirea răspândirii epizotiilor conform Legii nr. 205/ 
2004 si a Legilor si normelor sanitar veterinare in vigoare. 
13) Să deţină certificat de înregistrare sanitar –veterinar emis de către Direcţia Sanitar 
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bacău, în baza căreia este permisă desfăşurarea 
activităţii, conform prevederilor Ordinului nr.16/2010 cu modificările ulterioare. 
 
Art. 4. 
1) Amplasarea adăposturilor şi a taberelor de vară/stânilor, se va face în conformitate cu art. 
16, cap. I din O.M.S. nr. 536 / 1997, numai în baza autorizaţiei de construcţie, conform Legii 
nr. 50 / 1991, republicată şi completată. 
Distanţa minimă faţă de locuinţele învecinate este de 10 m. Această distanţă este valabilă dacă 
nu este stabilită alta, prin studiu de impact si se exploateaza incat sa nu produca poluarea 
mediului si disconfort cetatenilor. 
  
2) Adăposturile şi taberele de vară/stânile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  
a) terenul să fie salubru, cu structura uniformă şi permeabilă, neinundabil, iar nivelul solului 
să se situeze cu cel puţin 0,5 m deasupra nivelului maxim posibil al apelor freatice; 
b) zona de amplasare a adăpostului trebuie să fie lipsită de factori nocivi: fum, pulberi, gaze 
toxice, mirosuri neplacute; 
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c) fundaţia trebuie să fie construită astfel încât să evite infiltrarea dejecţiilor sau apelor uzate 
din adăposturi şi a apelor meteorice din exterior; 
d) pardoseala să fie construită din materiale rezistente la uzura fizică şi chimică şi cu oarecare 
grad de elasticitate. Pardoseala trebuie să fie cu 20-25 cm deasupra solului, având sub stratul 
de uzură un strat de nisip şi pietriş, în grosime de 50 cm pentru întreruperea ascensiunii 
capilare a apei, de asemenea să fie protejată împotriva rozătoarelor şi cu o înclinaţie de până 
la 3 % în funcţie de specia şi categoria animalelor; 
e) pereţii exteriori se vor construi astfel încât să rămână uscaţi, să fie rezistenţi şi cu suprafaţa 
interioară netedă si dezinfectabila; 
f) suprafaţa de adăpost necesară (în mp / cap de animal) 
- cabaline, bovine...........................1,79 - 4,50 mp 
- porcine .........................................1,20 - 2,95 mp 
- ovine, caprine .............................................0,30 - 1,80 mp 
- păsări ............................................15 - 17 capete / mp 
g) sursa de apă trebuie să asigure necesarul minim pentru fiecare categorie de animale; 
Condiţiile de potabilitate sunt stabilite prin Legea nr. 458/2002- privind calitatea apei 
potabile; 
h) dejecţiile de animale şi apele reziduale să nu fie dirijate spre şanţuri, canale deschise, pâraie 
şi ape stătătoare; 
i) evacuarea dejecţiilor din adăposturi se face prin canale închise, amenajate în acest scop, în 
fose speciale, astfel: 
- fosa va fi dimensionată în funcţie de numărul de animale existente; 
- fosa va fi obligatoriu betonată, eliminând orice fel de infiltrare a dejecţiilor în sol; 
- acoperirea fosei se va face cu un capac etanş, care să nu permită poluarea mediului cu larve, 
insecte şi miros neplăcut; 
- golirea foselor se va face prin vidanjare cu utilaj specializat, iar depozitarea dejecţiilor si a 
gunoiul de grajd se va face într-o staţie de epurare a unei unităţi specializate în creşterea 
animalelor şi păsărilor de curte în baza unui contract încheiat între proprietarul de animale şi / 
sau păsări de curte şi unitatea respectivă, dacă nu este folosit ca îngrăşământ pe un teren 
proprietate sau cu contract pe alte terenuri. 
 
Art.5. Pe raza municipiului Oneşti se interzice: 
1) creşterea animalelor de orice fel şi a păsărilor de curte în alte locuri decât cele amenajate în 
acest scop pe terenul proprietate privată, amplasate la o distanţă corespunzătoare de locurile 
sau construcţiile de interes public (minim 10m), cu respectarea normelor sanitar-veterinare, 
fara sa produca poluarea mediului inconjurator sau disconfort vecinilor; 
2) se interzice creşterea animalelor şi/sau păsărilor de curte în blocuri de locuinţe; 
3) deţinerea şi creşterea unui număr mai mare de 3 porci, 50 de păsări, 2 vaci mature şi  2 
viţei, 2 cai maturi  şi 1 mânz, într-o gospodărie proprietate privată cu o suprafaţă îngrădită, 
destinată întreţinerii şi creşterii animalelor de minim 500 mp. Într-o gospodărie proprietate 
privată numărul maxim de animale pentru consum familial ( cu excepţia păsărilor) este de 10. 
Vacile şi caii pot fi înlocuiţi cu caprine şi  ovine. 
4) depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise , în aproprierea 
locuinţelor individuale sau alte construcţii de interes public sau privat; altele decat 
proprietatea proprie; 
5) evacuarea dejecţiilor şi a apelor reziduale rezultate din igienizarea adăposturilor în canale 
deschise pârâuri, râuri, pe domeniul public (şanţuri, drumuri, căi de acces, alei, etc.) sau către 
proprietăţile particulare; 
6) abandonarea si/sau eliberarea animalelor aflate în proprietate şi îngrijire pe domeniul 
public sau privat; 
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7) aruncarea de catre orice persoana fizica sau juridica a cadavrelor de animale sau pasari pe 
domeniul public sau privat al municipiului Oneşti. Cadavrele se vor preda la firma 
specializata in neutralizarea deseurilor de origine animala in urma informarii serviciului 
specializat din cadrul S.C. Domeniul Public şi Privat Oneşti S.A. si a medicului veterinar 
oficial de zonă al Circumscriptiei Sanitar -Veterinare –Oneşti  ; 
8) aruncarea de către orice persoana fizica sau juridica a dejecţiilor de animale sau a gunoiului 
de grajd pe domeniul public şi privat al municpiului Oneşti;  
9) depozitarea dejecţiilor animaliere sau a gunoiului de grajd la o distanţă mai mică de 30 m 
faţă de râuri sau lacuri şi stocarea bălegarului animalier pe terenuri unde apa freatică se află la 
adâncime mică. 
 
Art. 6. Deţinerea animalelor domestice şi a păsărilor de curte, constituite în microferme, este 
permisă, numai după obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare. 
Art. 7. Este interzisă creşterea animalelor domestice şi a păsărilor de curte pe domeniul 
public. 
Art. 8. Transporturile de animale, indiferent de specie, se vor face pe bază de certificat sanitar 
veterinar de transport animale vii, eliberat de medicii veterinari, abilitaţi în acest sens. 

 
CAPITOLUL II - Răspunderi şi sancţiuni 

 
Art 9. Proprietarii de animale domestice şi păsări de curte sunt obligati sa fie arondati la o 
unitate sanitar veterinara autorizata.  

Sunt obligaţi să prezinte organelor de control (reprezentanţi ai Primărie municipiului 
Oneşti, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Direcţiei de Sănătate 
Publică, alte autorităţi locale şi judeţene etc.) carnetele de sanatate ale animalelor şi alte 
documente solicitate conform reglementărilor. 

Sunt obligaţi să permita personalului împuternicit cu verificarea sănătăţii publice, a 
sănătăţii şi protecţiei animalelor, precum şi a protecţiei mediului şi să-i sprijine în efectuarea 
operaţiunilor sanitar-veterinare, cele de siguranţă a sănătăţii publice şi cele de protecţia 
mediului. 
 
Art.10.  
Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează: 
a) cu amendă contravenţională cuprinsă între: 300 – 1500 lei pentru persoane fizice şi 600 –   
2 500 lei pentru persoane juridice pentru încălcarea prevederilor art. 3, art.4, art.5, art.6, art. 7, 
art.8. 
 
Art.11. -Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului – verbal de contravenţie la 
prezentul regulament se face de către Primar şi împuterniciţii acestuia şi de către Poliţia 
Locală Oneşti, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001. 

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii 
procesului verbal, ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii 
prevăzut în actul normativ în baza căruia s-a încheiat procesul verbal de constatare a 
contravenţiei.” 

Preşedinte de şedinţă, 
Tofan Ion 

                            Contrasemnează,  
                                         Secretarul Municipiului,  
                                                                                      Cons. jur. Daniel Spânu  
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