
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AT, POLITIEI ROMANE, NESECRET

sf.
Nr \tN.bL\
Ex.b/!r._

INSPECTORATUL DE POLITIE ruDETEAN
COVASNA

BIROUL pentru PROTECTIA ANIMALELOR
Operator date cu caracter personal

ORDIN DE PLASARE A ANIMALULUI iN ADAPOST

,\. nt'd \lNs\L
Astdzi, data $e mai sus,

pentru Protecfia Animalelor - .P.J. Cov

in ttrtna intervenfiei efectuate la evenimentul sesizat am constatat cd animalul se afld intr-o situalie de pericol, fiind
incidentl urmbtoarea/urmdtoarele situalielsitua{ii :

[] animal care a fost rinit sau schingiuit;
[] animal care a fost irnplicat in lupte intre animale sau cu animale;
[] animal domestic sau animal sdlbatic captiv asupra ciruia a fost practicat tirul;
[] animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor animale;
[] animal domestic expus forlat la temperaturi foarte ridicate ori foarli scdzute;
[] anirnal din speciile ecvidee, bovine, ovine gi caprine aflat,lard supraveghere, pe cdile de circulafie publicd;
ffianimal care nu benef'rciazd de hrand si apd in cantitili suficiente, J" un adapost corespunzdtor sau de
tt'atamente medicale:

ocazie cu care, in temeiul art. 241 alin. (1) din Legea nr. 20512004 privind proteclia animalelor, republicatl., cu

in addpost irnpotriva delindtorului identificat in persoana

UIUJ_q19, dorniciliat(d) in

judetul/
nr. bl._ - ,SC.__.._,'-

la data de \ZL /10 / sdvArgit
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politist in cadrul Biroului
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domnul
riaL\

. str
eL' , dp, _]
urmdtoarele:

perioadd de 45 zile, respectiv ana la data

$!-\\\\NIII_a-S_\s_as\traSi\_
De{initorului i. s-a adus la cuhogtin{d faptul c[ dispoziliile prAzentului ordin a" ptu.ur=i u[imalului in ad-apost

devin obligatorii'imediat dupd emiterea acestuia, fdrd somatje gi fbra trecerea vreunui termel. prezentul ordi' de
plasaro a animalului in addpost poate fi contestat de delindtorul animalului in condiliile Legii contenciosului
admini stlati v nr . 5 5 4 1 200 4, cu modific[ri le gi cornp letdrile ulterioare.

Prezentul ordin va fi comunicat entitdlii responsabile cu prestarea serviciului de addpostire a animalelor.,
precum gi delindtorului animalului (dac6 acesta este cunoscut).
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