
ROMANIA 

 JUDETUL TELEORMAN                             

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

CONSILIUL LOCAL 

  H O T A R A R E 

 

 Priveste: aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a 

sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria. 

 

 Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman intrunit in sedinta ordinara, avand 

in vedere : 

- Referatul de aprobare  nr.1724 din  23.01. 2020al Primarului municipiului Alexandria; 

- raportul comun de specialitate nr. 1725 din 23.01.2020 al Directiei Politia Locala 

Alexandria; 

- avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al 

municipiului Alexandria; 

- prevederile Legii nr. 155/2010 a politiei locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. 2 alin (2) si (3) si ale art. 5 alin (3) din OG nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contraventiilor, actualizata; 

- prevederile art. 129, alin (2),lit. „d” si alin (7) lit. g ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

In temeiul prevederilor art. 136, alin (1), art.139, alin (1) si alin (6) si ale art.196, alin. (1), lit ‚a’ 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

 

H O T A R A S T E : 

 

Art.1.-Se aproba Regulamentul privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a 

sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria, conform Anexei care 

face parte integranta din prezenta hotarare; 

Art.2.- Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta hotarare va fi 

transmisa Institutiei Prefectului Judetul Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului 

municipiului Alexandria, direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, Directiei Politia 

Locala Alexandria, Directia de Asistenta Sociala Alexandria, SC Serviciul Sanitar Veterinar SRL 

Alexandria; Politiei municipiului Alexandria si Inspectoratului de Jandarmi al Judetului Teleorman 

pentru cunoaştere si punere in aplicare.  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                         CONTRASEMNEA, 

 Consilier                 SECRETAR GENERAL     

  Curea Gina Georgeta      Alexandru Razvan Ceciu                                                      

 

 

 

 

 

Alexandria, 

Nr.11 din 29 ianuarie 2020 

 



 

 

 



 

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

               PRIMAR 

NR.1724 din  23ianuarie 2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Priveste: aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a 

sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria 

 

  La nivelul municipiului Alexandria mai multe persoane au reclamat faptul ca in diferite 

zone din municipiu se sacrifica pasari sau animale pe domeniul public sau privat creeand un 

disconfort cetatenilor care locuiesc in zonele respective prin tulburarea ordinii si linstii publice.  

In urma acestor sesizari se impune reglementarea clara a sanctiunilor care se vor aplica 

acestor persoane.  
La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se prevede ca: (2) 

Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în 
măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 
Guvernului. 

 La art.5 alin (3) din acelasi act normativ se preved urmatoarele:  

    (3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 

    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 

    b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei 
activităţi; 

    c) închiderea unităţii; 

    d) blocarea contului bancar; 

    e) suspendarea activităţii agentului economic; 

    f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, 
temporar sau definitiv; 

    g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială. 

 Tinand cont de prevederile legale de mai sus precum si de situatia de fapt sesizata de 

catre cetatenii municipiului Alexandria, in conformitate cu prevederile  art. 136 alin (1) propun 

elaborarea de catre Directia Politia Locala Alexandria a unui proiect de hotarare cu privire la 

aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a sacrificarii 

acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria. 

 

PRIMAR, 

 

VICTOR DRAGUSIN 



 
 



PRIMARIA MUNICIPIUL ALEXANDRIA 

DIRECTIA POLITIA LOCALA ALEXANDRIA 

Nr. _______ din ____.01.2020 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor 

ca urmare a sacrificarii acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria. 

 

 

Prin referatul de aprobare nr.        din         , Primarul municipiului Alexandria – dl. Victor 

Dragusin propune , elaborarea de catre Directia Politia Locala Alexandria, a unui proiect de hotarare cu 

privire la aprobarea Regulamentului privind confiscarea animalelor si pasarilor ca urmare a sacrificarii 

acestora pe domeniul public sau privat al municipiului Alexandria.   

Necesitatea si oportunitatea proiectului.  

     La nivelul municipiului Alexandria mai multe persoane au reclamat faptul ca in diferite zone din 

municipiu se sacrifica pasari sau animale pe domeniul public sau privat creeand un disconfort cetatenilor 

care locuiesc in zonele respective prin tulburarea ordinii si linstii publice.  

In urma acestor sesizari se impune reglementarea clara a sanctiunilor care se vor aplica acestor 

persoane. 

 Legalitatea proiectului. 

  La art. 2 alin (2) din OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor se prevede ca: (2) 

Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează 

contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în 

măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale 

Guvernului. 

La alin (3) din cadrul aceluiasi articol se prevede ca: “Consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii în următoarele domenii: salubritate; activitatea 

din pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a spaţiilor şi locurilor 

de joaca pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a 

terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea 

străzilor şi trotuarelor, a şcolilor şi altor instituţii de educaţie şi cultura, întreţinerea clădirilor, 

împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea gunoaielor şi a resturilor menajere.” 

 La art.5 alin (3) din acelasi act normativ se preved urmatoarele:  

    (3) Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 

    a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; 

    b) suspendarea sau anularea, după caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei 

activităţi; 

    c) închiderea unităţii; 

    d) blocarea contului bancar; 

    e) suspendarea activităţii agentului economic; 

    f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, 

temporar sau definitiv; 

    g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială..       

Proiectul de hotarare insotit de intreaga documentatie va fi supus spre dezbaterea si aprobarea 

Consiliului local al municipiului Alexandria. 

 

DIRECTOR, 

 

Dumitrescu Florinel 
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JUDETUL TELEORMAN                                                                   Anexa la  

MUNICIPIUL ALEXANDRIA                            Hotararea nr. 11/29.01.2020 

CONSILIUL LOCAL         

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

PRIMARIA  M U N I C I P I U LUI   A L E X A N D R I A 

Str. Dunarii, Nr. 139, Cod 140030, Alexandria, Judetul Teleorman 

Tel. 0247 / 317732, 317733, Fax: 0247/ 317728 

E-mail: primalex@alexandria.ro,  

Web: www.alexandria.ro 

 

 

 

REGULAMENT PRIVIND CONFISCAREA 

ANIMALELOR SI PASARILOR 
CA URMARE A SACRIFICARII ACESTORA PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT 

AL MUNICIPIULUI ALEXANDRIA 

 

 

 

 

CAPITOLUL I 

 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

 

Art.1. Prezentul regulament are ca temei legal acte normative care stabilesc competenţa 

consiliilor locale de a stabili norme locale în domeniile de competenţă date prin lege, cât şi 

sancţiunile contravenţionale ce se aplică în cazul nerespectării acestora după cum urmează:   

 Constituţia României. 

 Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale. 

 H.G. nr. 1322/2010,  privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 

funcţionare a Poliţiei Locale. 

 -Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 -Ordonanţa  Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor. 

 publice. 

mailto:primalex@alexandria.ro
http://www.alexandria.ro/
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 Regulamentul de organizare şi funcţionare al Poliţiei Locale a Municipiului Alexandria.  

 H.C.L. nr. 130/24.04.2019 Regulamentul de Convieţuire Socială în Municipiul 

Alexandria. 

o LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)serviciilor comunitare de 

utilități publice 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL  II 

POLITIA LOCALA 

Art.2. Poliţiştii locali acţionează pentru respectarea normelor legale privind convieţuirea 

socială, constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind 

convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei 

publice centrale şi locale, pentru faptele constatate pe raza municipiului Alexandria, informează 

şeful ierarhic superior, răspunde de respectarea procedurii, răspunde de întocmirea documentelor 

conform fişei postului. 
 

Art.2. Activitatea Politiei Locale consta in: 
a) Poliţistul local, efectuează controale în teren pentru identificarea locaţiilor unde se 

sacrifică animale sau păsări pe domeniul public sau privat al  municipiului 

Alexandria. 

b) În cazul în care, în timpul controalelor, sunt surprinse persoane care sacrifică 

animale sau păsări pe domeniul public sau privat al  municipiului Alexandria, 

acestea sunt sancţionate contravenţional. 

c) Aspectele semnalate în petiţii şi sesizări telefonice sunt verificate prin controale 

efectuate la faţa locului, de către poliţistii locali. Petiţiile înregistrate în cadrul 

Direcţiei Poliţia Locală sunt verificate în teren, soluţionate, după care petentul este 

înştiinţat în scris, în termen de 30 de zile,  conform prevederilor O.G. nr. 27/2002 

privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată. 

d) Cu ocazia întocmirii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, 

agentul constatator aplică sancţiunea contravenţională şi va decide dacă aplică şi 

sancţiunea complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau 

rezultate din contravenţie. Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura 

şi de gravitatea faptei (Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al 

contravenţiilor). 

e) Dupa întocmirea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, în 

cazul aplicării sancţiunii complementare de confisare a bunurilor de origine 

animală, poliţistul local întocmeşte procesul-verbal de confiscare şi anunţă S.C. 

Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria pentru a ridica bunul confiscat. 

f) Bunurile de origine animală confiscate se predau către S.C. Serviciul Sanitar 

Veterinar SRL Alexandria pe bază de proces-verbal de predare-primire. 

g) Procesul-verbal de predare-primire a bunului confiscat se întocmeşte de către 

poliţistul local, la faţa locului.       

h) Bunurile de origine animală confiscate vor fi ridicate şi transportate de către S.C. 

Serviciul Sanitar Veterinar SRL Alexandria. 

. 
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CAPITOLUL III 

S.C.Serviciul Sanitar Veterinar Alexandria 

 
Art.3. Activitatea S.C.Serviciul Sanitar Veterinar Alexandria  consta in: 

a) Primeste animalele si pasarile sacrificate pe domeniul public sau privat de la 

Politia Locala, in vederea confiscarii; 

b) Transporta animalele sau pasarile la microabator in vederea transarii si 

refrigerarii. 

c) Recoltarea de probe si efectuarea de analize in cadrul Laboratorului Sanitar 

Veterinar Teleorman pentru a se stabili daca carnea poate fi destinata consumului 

uman. 

d) in cazul rezultatului pozitiv serviciul Sanitar Veterinar, va trece la neutralizarea 

carnii, stfel: 

- preluarea si depozitarea in spatii frigorifice a produselor si subproduselor 

provenite de la animalele confiscate; 

- efectuarea de comenzi ferme catre unitatile de neutralizare a produselor si 

subproduselor animaliere cu care SSV are contract si predarea catre 

acestia in vederea neutralizarii; 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

Art.4. alin(1) Activitatea Directia Asistenta Sociala Alexandria  consta in: 

a) Preluarea carnii transate de la abator in masina frigorifica, insotita de 

urmatoarele acte: aviz de expeditie, certificat sanitar veteriar,certificat 

de calitate; 

b) cantitatea primita se distribuie in cadrul institutiei intre microcantina 

CRPFA in functie de numarul de persoane care beneficiaza de hrana 

in ziua respectiva, sau dupa caz, in urmatoarea zi, iar diferenta se 

directioneaza catre Cantina de Ajutor  Social 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

CONSILIER, 

CUREA Gina Georgeta  
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