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DECIZIE nr. 1/9 

din 28 ianuarie 2023 

 

Cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1  

la Decizia CO Anenii Noi nr. 01/04 din 26.02.2018  

„Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a 

animalelor şi păsărilor domestice pe teritoriul or. Anenii Noi” 

  

 În temeiul art. 14 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală cu -

modificările şi completările ulterioare; art. 62, 63 al Legii nr.100/2017 privind actele normative 

cu modificările şi completările ulterioare; conform prevederilor art. 18, alin.14 din Legea nr. 

221/2000 privind activitatea sanitar – veterinară; Dispoziţia DTSA privind numărul de animale 

admis în expluataţiile nonprofesionale şi având avizele comisiilor consultative de specialitate, 

Consiliul orăşenesc Anenii Noi,  

 

DECIDE: 

 

 1. Se modifică şi se completează anexa nr. 1 la Decizia CO Anenii Noi nr. 01/04 din 

26.02.2018 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a animalelor şi păsărilor 

domestice pe teritoriul or. Anenii Noi”, după cum urmează, după pct. 11 va urma: 

-  pct. 11
1 

cu următorul conţinut „Numărul de animale admis în exploatațiile nonprofesionale 

nu poate depăși: 

– 5 bovine mature și descendenții acestora (până la vârsta de 12 luni); 

– 2 cabaline mature și descendenții acestora (până la vârsta de 12 luni); 

– 50 de oi sau capre mature și descendenții acestora (până la vârsta de 6 luni); 

– 5 porcine mature și descendenții acestora (până la vârsta de 60 de zile); 

– 100 de iepuri; 

– 200 de păsări; 

– 30 de familii de albine, 

 cu respectarea normelor şi cerinţelor sanitare. 

- pct. 11
2
 cu următorul conţinut “În cazul în care gospodăriile nonprofesionale nu corespund 

normelor legale, proprietarii sunt obligaţi să se supună art. 18, alin.(1) di Legea 221/2007 

sau să reducă numărul animalelor întreţinute conform normelor stabilite de Consiliul 

local.” 

 2. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin plasarea în Registrul de Stat al 

Actelor Locale, pe pag web şi panoul informativ al instituţiei. 

 3. Prezenta decizie, poate fi notificată autorității publice emitente de OTC al Cancelariei 

de Stat în termen de 30 de zile de la data includerii actului în Registrul de stat al actelor locale. 

 4. Prezenta decizie, poate fi contestată de persoana interesată, prin intermediul 

Judecătoriei A. Noi, sediul Central (or.A.Noi, str. Marțișor nr. 15), în termen de 30 de zile de la 

comunicare. 

 5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie dlui Maţarin A., primar 

 

Preşedintă a şedinţei:                                                                                   Inna Albu            

 

Contrasemnează: 

Secretară a consiliului orășenesc                                                                 Rodica Melnic 

 
Votat: pentru - 22 , contra - 0, abţinut – 0 
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