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HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 

privind aprobarea ,,Regulamentului privind deţinerea, creşterea şi circulaţia                                                        

animalelor domestice şi de companie  pe raza Municipiului Săcele” 

 

 

      Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de  17.12.2015, 

Analizând  necesitatea  modificării și completării Anexei la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 

25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea și circulatia animalelor domestice 

și de companie pe raza Municipiului Sacele’’, în vederea armonizării acestuia cu prevederile legale în vigoare; 

 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 49214 /17.09.2015  al Compartimentului Administrativ şi  

Avizele Comisiilor de specialitate; 

 Văzând  amendamentul propus de Comisia nr. 4, privind modificarea art. 13 din Anexa la Hotărârea de 

Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si 

circulația animalelor domestice și de companie pe raza Municipiului Săcele”, în sensul eliminării obligației 

proprietarilor sau deţinătorilor de animalelor de companie de a deține asupra lor carnetul de sănătate al 

animalului, care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare, precum și identificarea și înregistrarea în 

R.E.C.S. în timpul deplasării în spațiul public  şi care a fost adoptat cu   16 voturi pentru, 3 abțineri  ; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 

fără stăpân  și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

          În temeiul art. 43 şi art.  47 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 35 din 2002 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; art. 36, alin. (1), alin. (8); art. 45 alin. (1); art. 115 alin (1) lit. b) şi  art. 117 lit. a) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art. 1. Se modifică și se completează art. 5 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 

25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea și circulația animalelor domestice 

și de companie pe raza Municipiului Săcele’’, care va avea următorul cuprins: 

„(1) Cetăţenii care deţin câini sau pisici precum şi alte animale de companie aşa, cum sunt denumite de 

Legea nr. 60 / 2004, sunt obligați să ia toate măsurile pentru menţinerea animalelor într-o perfectă stare de 

sănătate şi în condiţii de zooigienă adecvate; să deţină carnete de sanatate pentru acestea şi să asigure 

vaccinarea lor în conformitate cu normele sanitar –veterinare în vigoare. 

            (2) Proprietarii cainilor au obligația să identifice, prin microcipare și să înregistreze animalele în 

Registrul de evidență a câinilor cu stăpân (R.E.C.S.), la medicul veterinar, în termen de 90 de zile de la fătare 

sau înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spații publice a acestora; 

            (3) Proprietarii de câini cu vârsta mai mare de 90 de zile la data de intrarii în vigoare a prezentelor 

norme au obligația de a  identifica și înregistra animalele în R.E.C.S.  până la 1 ianuarie 2015 sau înainte de 

vânzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea în spații publice a acestora; 

            (4) Câinii adoptați/revendicați se identifică și se înregistrează în R.E.C.S. în conformitate cu 

prevederile prezentelor  norme, după emiterea deciziei de revendicare/adopție, prin eliberarea unui carnet de 

sănătate în care sunt înscrise datele de identificare ale câinelui, datele de identificare ale proprietarului și 

acțiunile sanitar- veterinare efectuate”. 
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        Art. 2. Se completează art. 7 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si circulația animalelor domestice și de companie pe 

raza Municipiului Săcele”, după cum urmează: 

            „După alineatul 1 se introduce un nou alineat nr. 2, cu următorul cuprins : «Este interzisă hranirea pe 

domeniul public a câinilor cu sau fără stăpân »”. 

 

         Art. 3. Se completează art. 10 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si circulația animalelor domestice și de companie pe 

raza Municipiului Săcele”, după cum urmează: 

            „După alineatul 1 se introduce un nou alineat nr. 2, cu următorul cuprins : «Persoanele care dețin 

animale de companie în imobile cu spații comune, vor asigura protecția și siguranța celorlalți locatari în raport 

cu aceștia. Această  obligație le revine, de asemenea, și în timpul plimbării acestora pe domeniul public»”. 

 

         Art. 4. Se modifică art. 13 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si circulația animalelor domestice și de companie pe 

raza Municipiului Săcele”, care va avea următorul cuprins: 

„În timpul plimbării,  proprietarii sau deţinătorii animalelor de companie au obligaţia să aibă asupra lor 

măturică, pungă P.V.C.  şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor fiziologice. După colectare, punga va fi 

închisă etanş şi depusă în europubela cea mai apropriată”. 

 

       Art. 5. Se completează art. 16 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si circulația animalelor domestice și de companie pe 

raza Municipiului Săcele”, după cum urmează: 

         (1)„După alineatul 3 se introduce un nou alineat nr. 4, cu următorul cuprins : «Este interzisă și se 

sancționează împiedicarea / obstrucționarea activității de ridicare a câinilor de pe domeniul public»”. 

                     (2)„După alineatul 4 se introduce un nou alineat nr. 5, cu următorul cuprins : «Cetatenii  care au 

adoptat caini comunitari din adapost si  ulterior i-au eliberat, vor fi sancționați contravenţional»”. 

 

       Art. 6. Se completează art. 17 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind deținerea, creșterea si circulația animalelor domestice și de companie pe 

raza Municipiului Săcele”, după cum urmează: 

„După alineatul 3 se introduce un nou alineat nr. 4, cu următorul cuprins : «Sancțiunile pentru 

nerespectarea reglementărilor prvind identificarea și microciparea câinilor sunt între 2.000 și 5.000 de lei și 

iître 5.000 și 10.000 de lei pentru cei care nu-și sterilizeaza câinii de rasă comună sau metișii acestora”. 

 

     Art. 7.  Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

  

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ                                                                           CONTRASEMNAT 

     CONSILIER     LOCAL                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI  SĂCELE 

        MAGDƠ JÁNOS                                                            C.J.  GORAN ADRIANA 

 

 

 

 

 

Redactat: Insp. Acăroaie Elena/5ex. 

Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi pentru, 1 abținere 

Nr. consilierilor în funcţie:19  

Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă:19 

 

 



 

Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 

- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 

- 1 ex. Dosar colecţie 

- 1 ex. Dosar şedinţă 

- 1 ex. D-l Primar 

- 1 ex. Compartimentul Administrativ 


