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Informare
Animalele lăsate nesupravegheate pe raza UAT Florești vor fi ridicate
din teren – ca măsură complementară de sancționare, la propunerea
Primarului Bogdan Pivariu –
Consiliul Local Florești a aprobat astăzi propunerea primarului Bogdan
Pivariu de ridicare a animalelor lăsate nesupravegheate pe domeniu public sau
privat al comunei, ca măsură complementară de sancționare a celor care continuă
să nu respecte reglementările în vigoare.
Proiectul de Hotărâre adoptat astăzi prevede măsuri suplimentare de
intervenție față de situațiile în care animalele sunt lăsate nesupravegheate pe
domeniul public/privat al comunei Florești, și menționează explicit faptul că ”se
interzice lăsarea fără supraveghere a animalelor din speciile ecvidee, bovine, ovine,
caprine, pe domeniul public sau privat al comunei Florești.
Ca măsură complementară se aprobă ”sancțiunea ridicării, transportării,
cazării și îngrijirii animalelor lăsate nesupravegheate, la operatorul economic care
va fi însărcinat în acest sens, aplicată alături de sancțiunea principală”.
Hotărârea dă posibilitatea proprietarului animalului ca în termen de cinci zile
să îl revendice de a operator, în baza actelor de proprietate, după achitarea
taxelorde ridicare, transport, cazare și îngrijire, conform contractului de prestări
servicii.

Animalele care nu vor fi revendicate în termenul prevăzut se vor considera
animale fără stăpân și vor trece de drept în proprietatea comunei Florești, iar pentru
recuperarea sumelor datorate se va trece la valorificarea animalelor prin licitație
publică, cu respectarea normelor și prevederilor legale.
”Proiectele legate de gestionarea animalelor fără stăpân sau a celor lăsate
nesupravegheate pe raza UAT Florești continuă în mod concret și susținut. Măsura
complementară propusă spre aprobare Consiliului Local sper să genereze în mod
clar reducerea situațiilor în care, spre exemplu, caii lăsați nesupravegheați produc
pagube sau pun locuitorii în pericol pe străzile Floreștiului, dacă amenzile nu au
fost suficiente. Prevederile legale sunt clare, iar necunoașterea lor nu absolvă pe
nimeni, regulile trebuie respectate, sunt aceleași pentru toți cetățenii”, a declarat
primarul Bogdan Pivariu.
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