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HOTĂRÂREA NR.72 

privind modificarea și completarea Regulamentului de creștere și deținere de animale domestice și 

păsări de curte în municipiul Mangalia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  

al Municipiului Mangalia nr.201/03.04.2013 

 

Consiliul Local Mangalia, întrunit în ședința ordinară din data de 09.06.2021, 

 Având în vedere:  

• Proiectul de hotărâre nr.81/10.05.2021 inițiat de către Primarul Municipiului Mangalia și aprobat 

de membrii Consiliului Local Mangalia; 

• Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat cu nr.33226 din 10.05.2021; 

• Raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primaru-

lui Municipiului Mangalia înregistrat cu nr.38868 din 02.06.2021; 

• Prevederile H.C.L. nr.201/03.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de creștere și deținere de 

animale domestice și a păsări de curte în Municipiul Mangalia; 

• Prevederile Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor cu modificările și completările ulteri-

oare; 

• Prevederile Legii nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravențio-

nale; 

• Prevederile O.G. nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu incidență în protecția 

animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice; 

• Rapoartele Comisiei Economice, Fonduri Structurale Europene, Turism și Industrie și al Comisiei 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia; 

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) coroborat cu alin.(2), lit.d), art136 alin.(1), art.139 alin.(1), 

art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1) și alin.(4), art.240 și art.243 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se modifică și se completează Anexa nr.1 la H.C.L. nr.201 din 03.04.2013, conform Anexei – 

Regulamentul de  creștere și deținere de animale domestice, inclusiv cabaline și păsări de curte în 

municipiul Mangalia, ce se constituie parte integrantă din prezentul act administrativ. 

 

Art.2 Începând cu data prezentei își încetează aplicabilitea orice dispozițe contrară prevederilor Regulamen-

tului aprobat prin prezentul act administrativ. 

 

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.201/03.04.2013 rămân neschimbate, urmând a se aplica întocmai. 

 

Art.4 Secretarul General al Municipiului Mangalia va comunica prezenta hotărâre direcțiilor și serviciilor 

de specialitate în vederea ducerii la îndeplinire, Primarului Municipiului Mangalia, Instituției Prefectului – 

Județul Constanța pentru controlul și verificarea legalității, și o va afișa în locuri publice pentru a fi adusă la 

cunoștința cetățenilor municipiului. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 6 voturi 

”abținere”, din nr. de 16 consilieri prezenți la ședință și un nr.de 19 consilieri locali în funcție. 

 

MANGALIA 

DATA: 09.06.2021 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

Contrasemnează 

Secretar General Municipiu 

Ciocănel Andreea  

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmzugq4a/legea-nr-203-2018-privind-masuri-de-eficientizare-a-achitarii-amenzilor-contraventionale?d=24.08.2018
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsmzugq4a/legea-nr-203-2018-privind-masuri-de-eficientizare-a-achitarii-amenzilor-contraventionale?d=24.08.2018
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Anexa la H.C.L. nr.72/09.06.2021 

 

 

 

REGULAMENT  

PRIVIND CREȘTEREA ȘI DEȚINEREA ANIMALELOR DOMESTICE,  

INCLUSIV CABALINE ȘI A PĂSĂRILOR CURTE  

 ÎN MUNICIPIUL MANGALIA 
 

 

 

 

Capitolul I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1. Creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte în Municipiul Mangalia se poate face cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare și a prezentului Regulament, în vederea asigurării și garantării 

sănătății publice, a sănătății și protecției animalelor, precum și a protecției mediului. 

 

 

Capitolul II. CREȘTEREA ȘI ANIMALELOR DOMESTICE  

ȘI A PĂSĂRILOR DE CURTE 

                   

Art. 2. Pe teritoriul Municipiului Mangalia este strict interzisă creșterea animalelor din speciile cabaline, 

ovine, caprine, porcine, precum și a păsărilor în următoarele zone: 

 

ZONA  I 

•  b-dul. 1 Decembrie 1918; 

•  str. Mircea cel Bătrân; 

•  str. I.C. Brătianu; 

• str. Ștefan cel Mare; 

• str. Oituz de la intersecția cu str. Ștefan cel Mare până la intersecția cu str. Teilor 

• str. Vânători; 

• str. Teilor; 

• str. Piața Republicii; 

• str. Frumoasei; 

• str. Mărăști; 

• str. Mihai Eminescu; 

• str. Vasile Alecsandri; 

• str. Doctor Motaș; 

• str. Vasile Pârvan 

• str. Aleea Cetății; 

• str. Brizei; 

• str. Muncitorului; 

• sos. Constanței; 

• str. Matei Basarab de la hotel Paradiso pana la bl. MG 21si MG 23; 

• str. Rozelor; 

• str. Ion Creanga; 

• str. Pictor Tonitza; 
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• str. Nicolae Iorga; 

• str. Barbu Delavrancea; 

• str. Muncelului; 

• str. Bolintineanu; 

• str. Peleș; 

• b-dul. Callatis; 

• stațiunile Saturn, Venus, Cap-Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp. 

 

ZONA II      

•  str. Negru Vodă 

•  str. Portului de la intersecția cu str. Muncitorului până la intersecția cu b-dul. 1 Decembrie  1918 în zona 

Casei Armatei nr. fără soț; 

• str. Mihail Kogălniceanu; 

• str. Delfinului; 

• str. Arcului; 

• str. Mihail Sadoveanu; 

• str. George Murnu; 

• str. Petru Maior; 

• str. Albatros; 

• str. T.S. Săveanu; 

• str. Aleea Farului; 

• str. Sirenei; 

• lotizarea veteranilor; 

• str. Cartier de Vest; 

• str. Oituz între intersecția cu str. Ștefan cel Mare și intersecția cu str. Portului; 

• str. Țepeș Vodă; 

• str. Libertății; 

• str. Mihai Viteazu; 

 

  ZONA III  

• str. Gheorghe Nețoi; 

• str. G-ral Boerescu; 

• str. Panduri; 

• str. Anton Pann; 

• str. 11 Iunie; 

• str. 9 Mai; 

• str. Mărăști; 

• str. Griviței 

• str. Matei Basarab de la MG 21, MG 23 până la intersecția cu str. Munteniei; 

• str. Horia, Cloșca și Crișan; 

• str. Crinului; 

• str. Avram Iancu; 

• str. Ezerului; 

• str. 1 Mai până la intersecția cu str. G-ral Dragalina; 

• str. Gării; 

• str. Maior Șonțu; 

• str. Walter Mărăcineanu; 

• str. Maior Giurascu: 

• str. G-ral Vârtejanu; 

• str. Mihai Viteazu intre intersecția cu str. Portului și intersecția cu str. G-ral Vârtejeau; 

• str. Portului de la intersecția cu str. Griviței până la intersecția intersecția cu str. Oituz nr. fără soț; 

• str. G-ral Dragalina; 

• str. Simion Bărnuțiu; 
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• str. Gheorghe Doja; 

• str. Dumitru Ana; 

• str. Oprea Crușoveanu; 

• str. Ion Mecu: 

• zona industrială; 

• Insula; 

• str. Oituz ( DJ 391 ); 

• str. Portului de la Oituz la str. 1 Decembrie 1918; 

• calea ferată care deservește Unitatea Militara; 

• incinta șantier 1; 

• Șantier Naval Damen; 

• Str. Trandafirilor. 

 

Art. 3. Este permisă creșterea păsărilor de curte de orice fel, a iepurilor și a porcilor (maxim 2 capete porcine) 

doar pentru consum propriu, cu condiția să fie ținute în spații bine închise, în următoarele zone: 

 

ZONA  IV  

•  str. G-ral Dragalina de la capătul de nord la intersecția cu str. 1 Mai; 

•  str. 1 Mai (de la intersecția cu G-ral Dragalina); 

•  str. Munteniei între str. 1 Mai și str. George Enescu. 

 

Art. 4. Nu sunt restricții pentru creșterea de animale domestice în următoarele zone: 

 

ZONA V 

•  zona crescătorilor de animale – str. George Enescu  (microferme)  - limita intravilanului,  incinta AGRO-

MEC SA. 

   

ZONA VI   

•  dintre castelul de apă și lotizarea A; 

•  S – str. Oituz de la str. Portului la str. Munteniei 

•  E – str. Portului între str. Oituz și str. Mihai Viteazu, str. G-ral Vârtejanu între str. Mihai Viteazu și str. 

Matei Basarab; 

•  N – str. Mihai Viteazu între str. Portului și str. G-ral Vârtejanu; str. Matei Basarab între str. G-ral Vârte-

janu și str. Oprea Crusoveanu;  

• limita de sud a gospodăriilor de pe str. Matei Basarab, nr. fără soț, de la str. Oprea Crușoveanu până la 

str. Munteniei;               

•  V- str. Munteniei.   

                                                                

Art. 5. (1) In zonele în care este permisă creșterea de animale, amplasarea adăposturilor se face conform cu 

prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate 

publică pentru mediul de viață al populației, cu modificările şi completările ulterioare, și numai în baza 

autorizației de construire, conform Legii nr. 50/1991, republicată și completată. Distanța minimă față de 

locuințele învecinate este cea reglementată de Ordinul nr.119/2014, daca nu este stabilită altă distanță, prin 

studiu de impact. Creșterea porumbeilor și a păunilor se face, obligatoriu, în voliere. 

(2) Deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte, constituite în microferme, este permisă, 

numai după obținerea tuturor autorizațiilor necesare. 

 

Art. 6. Deținătorul de animale din sectorul gospodăriilor populației, este obligat: 

a) să aibă un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare 

necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona și/sau izgoni; 

b) sa asigure acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârsta și categorie de produc-

ție: un adăpost corespunzător, hrană și apă suficientă, posibilitatea de mișcare suficientă, îngrijire și atenție; 

c) să întrețină animalele și adăposturile acestora, conform regulilor sanitar – veterinare; 

d) să permită personalului sanitar – veterinar de stat verificarea stării de sănătate a animalelor din 

gospodărire și să-l sprijine în efectuarea operațiunilor sanitar – veterinare; 
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e) să respecte și să aplice întocmai, măsurile stabilite de organele sanitar – veterinare de stat, pentru 

prevenirea și combaterea bolilor la animale; 

f) proprietarul de animale și/sau păsări de curte este obligat să efectueze acțiuni de dezinsecție și 

deratizare, ori de cate ori este necesar, nu mai rar de 6 luni; 

g) se interzice creșterea animalelor și/sau păsărilor de curte în blocuri de locuință; 

h) este interzis pășunatul animalelor pe teritoriul Municipiului Mangalia, precum și circulația lor pe 

drumurile publice, cu excepția zonelor V și VI. 

 

Art. 7. Este interzisă creșterea animalelor domestice și a păsărilor de curte pe domeniul public. 

 

Art. 8. Este interzisă circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Mangalia (inclusiv 

stațiunile: Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp).  

 

 

Capitolul III. RĂSPUNDERI ȘI SANCȚIUNI 

 

Art. 9. Contravenții și sancțiuni: 

9.1 Nerespectarea prevederilor de la art.2, art.3, art.7 din prezentul Regulament se sancționează  cu 

amendă cuprinsă între 2.000 - 2.500 lei și confiscarea animalelor domestice, după caz, ca și măsură 

complementară. Animalele confiscate se vor preda pe baza unui proces-verbal către Direcția Gospodărire 

Urbană și Servicii de Utilități Publice (D.G.U.S.U.P.), cu respectarea normelor privind protecția animalelor 

și a normelor sanitar-veterinare; 

9.2 Nerespectarea prevederilor de la art.5 și art.6 din prezentul Regulament se sancționează cu 

amenda cuprinsă între 1.500 - 2.000 lei; 

9.3  Nerespectarea prevederilor de la art.8 din prezentul Regulament se sancționează cu amendă 

cuprinsă  între 2.000 - 2.500 le și confiscarea animalelor de tracțiune și a atelajelor (căruțe, trăsuri, drișce, 

birje, etc.)  după caz, ca și măsură complementară. Animalele și bunurile confiscate se vor preda pe baza 

unui proces-verbal către Direcția Gospodărire Urbană și Servicii de Utilități Publice (D.G.U.S.U.P.), cu 

respectarea normelor privind protecția animalelor și a normelor sanitar-veterinar; 

 

Art.10 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Direcția Poliția Locală Mangalia. 

 

Art.11 (1) Contravențiilor prevăzute în prezentul Regulament li se aplică prevederile O.G. nr.2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Contravenientul poate achita, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării  procesului-

verbal, jumătate din minimul amenzii. 

 

Art.12 Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravențiilor se depun spre 

soluționare la Judecătoria Mangalia, în termenul prevăzut de lege. 

 

 

Capitolul IV. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.13 Situațiile excepționale, nereglementate de prezentul regulament, vor fi soluționate de către Consiliul 

Local al Municipiului Mangalia, în condițiile legii. 

 

Art.14 (1) Prezentul Regulament se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișarea în locuri vizibile la sediul 

Primăriei Municipiului Mangalia și prin publicarea pe site-ul instituției. 

(2) Dispozițiile prezentului Regulament intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea lui. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

FILIP DUMITRU 

 


