
Declaratia de animale
Sibienii trebuie sa-si declare animalele de pe langa casa . Efectivul de animale este mai ridicat in Sibiu
decat in celelalte orase din judet . Cu toate acestea, animalele din Sibiu reprezinta doar 2% din efectivul
total al judetului
  
  Sibienii care detin terenuri si animale, cum sunt bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, precum si
familii de albine, sunt asteptati la sediul Primariei, la Serviciul Agricol, pentru inscrierea acestora in
Registrul Agricol. Actiunea a inceput pe 3 ianuarie si se va desfasura pana in luna martie, inclusiv.
Sibienii sunt asteptati la Serviciul Agricol dupa urmatorul program: Luni-Joi: 8-10 si 13:30-15:30,
Vineri: 8-10.
  Sibiul are cele mai multe animale, raportat la celelalte orase din judet, dar chiar si asa, acestea nu
reprezinta decat 2% din efectivul total al judetului.
  La ora actuala, la nivelul judetului sunt inregistrate 1.164 de bovine, 980 de vaci de lapte, 6.800 de oi, 80
de caprine, 3.600 de porci, 26.200 de pasari si 193 de cabaline.
  Conform HCL 210/2002, suprafata municipiului se imparte in trei categorii de zone care reglementeaza
cresterea animalelor, si anume: zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor si pasarilor (zona
centrala); zona de restrictie totala pentru cresterea animalelor mari, dar in care este permisa cresterea
animalelor mici si a pasarilor de curte; zona care permite cresterea animalelor de orice fel si a pasarilor
(cartierele periferice ale orasului). Sibienii care nu se vor  conforma hotararii Consiliului Local sunt
pasibili de amenzi stabilite tot prin HCL 210. 
  
  Cercei pentru vaci 
  Sibienii care detin bovine care nu au primit crotalii anul trecut, vor fi nevoiti sa deschida portile
medicilor veterinari, insarcinati cu incercelarea vacilor, incepand cu 25 ianuarie. Directia
Sanitar-Veterinara a primit crotalii pentru a acoperi necesarul pe o perioada de 10 ani.  "Am primit
crotalii pentru bovine pentru cel putin 10 ani. Urmeaza ca cel mai tarziu din 25 ianaurie sibienii care detin
bovine sa primeasca vizita medicului de circumscriptie care va pune crotaliile. In prezent, crotaliile sunt
impachetate la sediul DSV" , a declarat dr. Nicolae stefanuta, directorul DSV Sibiu.
  Crotaliile sunt asemenea unor cercei de culoare galbena, care se pun in urechea bovinelor. Metoda
permite o mai buna inventariere a animalelor. Proprietarii nu trebuie sa se sperie de costuri, deoarece
incrotalierea este un program al Ministerului Agriculturii, iar ei nu va trebui sa plateasca cerceii pentru
bovine. 
  Datele care se gasesc pe fiecare crotaliu in parte urmeaza sa fie inregistrate intr-o baza de date
electronica. Decizia de punere a crotaliilor a fost luata pentru alinierea la normele Uniunii Europene. 
  
  Laura BUCIU, S.-V.M.
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