Informații privind animalele care fac obiect al ordinelor de plasare în adăpost pe parcursul anului 2022

Nr.
crt.

Data, ora și
locul
unde
este emis

Numele,
prenumele,
calitatea
și
unitatea
de
poliție din care
face
parte
polițistul care îl
emite

Date care să
asigure
identificarea
deținătorului
animalului,
dacă
acesta
este cunoscut

Date care să
asigure
identificarea
animalului
pentru care se
dispune
plasarea
în
adăpost

Descrierea
motivelor de fapt
care au determinat
dispunerea măsurii
și indicarea surselor
de informare pe
baza cărora a fost
evaluată situația de
fapt și starea fizică
a animalului

Temeiul de
drept pentru
emiterea
ordinului de
plasare
în
adăpost

Data
la
care
încetează
aplicarea
măsurii de
plasare în
adăpost a
animalului

1.

09.02.2022,
orele 19³⁰,
sat Logig,
comuna
Lunca,
județul
Mureș
Nr.
înregistrare
332.602/
10.02.2022

Agent de poliție
Buzea Răzvan,
din cadrul
Inspectoratului
de Poliție
Județean Mureș Biroul pentru
Protecția
Animalelor

Bejan Valentin
domiciliat în
sat Logig,
comuna Lunca

Animal din
specia bovină,
femelă, metiș
de BR, roșu cu
alb, cu nr. de
identificare :
RO
507009805527

Neasigurarea de
hrană și apă în
cantități suficiente și
neacordarea îngrijirii
și atenției necesare.
Neasigurarea unui
adăpost
corespunzător, fiind
posibilă circularea
liberă a acesteia în
curte.
Starea fizică a
bovinei este precară:
malnutrit și
deshidratat.
Sesizarea acestui caz
s-a realizat telefonic
din partea
cetățenilor din satul

Art.24¹
alin.(1) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecția
animalelor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

26.03.2022,
orele 19³⁰

Dreptul de a
contesta
ordinul
de
plasare
a
animalului în
adăpost,
termenul
de
exercitare
a
acestui drept
și instanța la
care se poate
depune
contestația
Prezentul ordin
poate fi
contestat în
termen de 15
zile de la
emitere, la
Judecătoria
Reghin, în
temeiul Legii
nr.554/2004 a
contenciosului
administrativ.

Informații
privind datele
de contact ale
entității unde
a fost plasat
animalul

Primăria
Comunei
Lunca

2.

09.02.2022,
orele 19³⁰,
sat Logig,
comuna
Lunca,
județul
Mureș
Nr.
înregistrare
332.603/
10.02.2022

Agent de poliție
Buzea Răzvan,
din cadrul
Inspectoratului
de Poliție
Județean Mureș Biroul pentru
Protecția
Animalelor

Bejan Valentin
domiciliat în
sat Logig,
comuna Lunca

Animal din
specia bovină,
femelă, metiș
de Bălțată
Românească,
culoare alb cu
roșu, cu nr. de
identificare :
RO
501002024402

3.

09.02.2022,
orele 19³⁰,
sat Logig,
comuna
Lunca,
județul
Mureș
Nr.
înregistrare
332.604/
10.02.2022

Agent de poliție
Buzea Răzvan,
din cadrul
Inspectoratului
de Poliție
Județean Mureș Biroul pentru
Protecția
Animalelor

Bejan Valentin
domiciliat în
sat Logig,
comuna Lunca

Animal din
specia bovină,
femelă, metiș
de Bălțată
Românească,
culoare alb cu
roșu, cu nr. de
identificare :
RO
509011187860

Logig.
Neasigurarea de
hrană și apă în
cantități suficiente și
neacordarea îngrijirii
și atenției necesare.
Neasigurarea unui
adăpost
corespunzător, fiind
posibilă circularea
liberă a acesteia în
curte.
Starea fizică a
bovinei este precară:
malnutrit și
deshidratat.
Sesizarea acestui caz
s-a realizat telefonic
din partea
cetățenilor din satul
Logig.
Neasigurarea de
hrană și apă în
cantități suficiente și
neacordarea îngrijirii
și atenției necesare.
Neasigurarea unui
adăpost
corespunzător, fiind
posibilă circularea
liberă a acesteia în
curte.
Starea fizică a
bovinei este precară:
malnutrit și
deshidratat.
Sesizarea acestui caz
s-a realizat telefonic

Art.24¹
alin.(1) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecția
animalelor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

26.03.2022,
orele 19³⁰

Prezentul ordin
poate fi
contestat în
termen de 15
zile de la
emitere, la
Judecătoria
Reghin, în
temeiul Legii
nr.554/2004 a
contenciosului
administrativ.

Primăria
Comunei
Lunca

Art.24¹
alin.(1) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecția
animalelor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

26.03.2022,
orele 19³⁰

Prezentul ordin
poate fi
contestat în
termen de 15
zile de la
emitere, la
Judecătoria
Reghin, în
temeiul Legii
nr.554/2004 a
contenciosului
administrativ.

Primăria
Comunei
Lunca

4.

09.02.2022,
orele 19³⁰,
sat Logig,
comuna
Lunca,
județul
Mureș
Nr.
înregistrare
332.605/
10.02.2022

Agent de poliție
Buzea Răzvan,
din cadrul
Inspectoratului
de Poliție
Județean Mureș Biroul pentru
Protecția
Animalelor

Bejan Valentin
domiciliat în
sat Logig,
comuna Lunca

Animal din
specia bovină,
femelă, metiș
de Bălțată
Românească,
culoare alb cu
roșu, cu nr. de
identificare :
RO
504009805528

5.

09.02.2022,
orele 19³⁰,
sat Logig,
comuna
Lunca,
județul
Mureș
Nr.
înregistrare
332.606/
10.02.2022

Agent de poliție
Buzea Răzvan,
din cadrul
Inspectoratului
de Poliție
Județean Mureș Biroul pentru
Protecția
Animalelor

Bejan Valentin
domiciliat în
sat Logig,
comuna Lunca

Animal din
specia bovină,
metiș de
Bălțată
Românească,
culoare negru
cu alb, cu nr.
de identificare:
RO
506007319311

din partea
cetățenilor din satul
Logig.
Neasigurarea de
hrană și apă în
cantități suficiente și
neacordarea îngrijirii
și atenției necesare.
Neasigurarea unui
adăpost
corespunzător, fiind
posibilă circularea
liberă a acesteia în
curte.
Starea fizică a
bovinei este precară:
malnutrit și
deshidratat.
Sesizarea acestui caz
s-a realizat telefonic
din partea
cetățenilor din satul
Logig.
Neasigurarea de
hrană și apă în
cantități suficiente și
neacordarea îngrijirii
și atenției necesare.
Neasigurarea unui
adăpost
corespunzător, fiind
posibilă circularea
liberă a acestuia în
curte.
Starea fizică a
bovinei este precară:
malnutrit și
deshidratat.

Art.24¹
alin.(1) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecția
animalelor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

26.03.2022,
orele 19³⁰

Prezentul ordin
poate fi
contestat în
termen de 15
zile de la
emitere, la
Judecătoria
Reghin, în
temeiul Legii
nr.554/2004 a
contenciosului
administrativ.

Primăria
Comunei
Lunca

Art.24¹
alin.(1) din
Legea
nr.205/2004
privind
protecția
animalelor,
republicată,
cu
modificările
și
completările
ulterioare

26.03.2022,
orele 19³⁰

Prezentul ordin
poate fi
contestat în
termen de 15
zile de la
emitere, la
Judecătoria
Reghin, în
temeiul Legii
nr.554/2004 a
contenciosului
administrativ.

Primăria
Comunei
Lunca

Sesizarea acestui caz
s-a realizat telefonic
din partea
cetățenilor din satul
Logig.

Întocmit la data de 11.02.2022
Consilier, Carmen Orășan

