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Sanc&#355;iuni pentru lipsa actelor la câini &#351;i cre&#351;terea de pisici în num&#259;r mare în apartamente

Printre sesiz&#259;rile pe care timi&#351;orenii le supun aten&#355;iei Poli&#355;iei Locale se
afl&#259; &#351;i cele legate de cre&#351;terea &#351;i de&#355;inerea animalelor de companie în
blocurile cu mai multe apartamente sau în cur&#355;ile comune ale imobilelor. Astfel, în urma unor
sesiz&#259;ri verificate, s&#259;pt&#259;mâna trecut&#259; au fost aplicate trei sanc&#355;iuni de
c&#259;tre poli&#355;i&#351;tii locali din cadrul Serviciului Protec&#355;ia Mediului în valoare de
2400 lei unor persoane care au înc&#259;lcat prevederile HCL 371/2007 modificat&#259;. Astfel,
dou&#259; persoane care de&#355;ineau mai mul&#355;i câini în curtea comun&#259; pe str. Izlaz
au fost fost sanc&#355;ionate deoarece nu de&#355;ineau carnete de s&#259;n&#259;tate pentru
animalele de&#355;inute. De asemenea, o persoan&#259; de pe str. Tapia a fost
sanc&#355;ionat&#259; deoarece de&#355;inea în apartament un num&#259;r de 9 pisici care pe
lâng&#259; zgomotul produs au creat disconfort vecinilor &#351;i din cauza mirosurilor. În toate cele
trei cazuri amenzile au fost de câte 800 lei fiecare. În ultimele luni poli&#355;i&#351;tii locali au
aplicat un num&#259;r de 37 sanc&#355;iuni pentru cre&#351;terea &#351;i de&#355;inerea
animalelor de companie f&#259;r&#259; carnet de s&#259;n&#259;tate care s&#259;
eviden&#355;ieze vaccin&#259;rile &#351;i deparazit&#259;rile, la zi, de&#355;inerea unui
http://www.polcomtim.ro

2019/9/15 13:31:34 - 1

num&#259;r mai mare de dou&#259; animale de companie (câini, pisici) într-un apartament,
nerespectarea normelor generale de cur&#259;&#355;enie, igien&#259; &#351;i între&#355;inerea
în condi&#355;ii optime a spa&#355;iului comun, f&#259;r&#259; a aduce atingere lini&#351;tii
&#351;i ordinei publice, de&#355;inerea animalului de companie în apartamente f&#259;r&#259;
acordul scris &#351;i &#351;tampilat al Asocia&#355;iei de proprietari, plimbarea pe domeniul public
a câinilor f&#259;r&#259; ca proprietarii acestora s&#259; dispun&#259; de materiale necesare
pentru cur&#259;&#355;irea locului &#351;i evacuarea dejec&#355;iilor fiziologice, precum &#351;i
plimbarea câinilor de companie pe domeniul public f&#259;r&#259; les&#259; &#351;i
botni&#355;&#259;. Purt&#259;tor de cuvânt Poli&#539;ia Local&#259; Timi&#351;oara, &#350;ef
Birou Daniela Seracin

http://www.polcomtim.ro

2019/9/15 13:31:34 - 2

