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RAPORT   DE SPECIALITATE 

LA 

PROIECTUL DE HOTARARE AL 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” 

 

  Prin H.C..L. nr. 25/25.02.2010  a fost aprobat  „Regulamentul privind detinerea, cresterea si 

circulatia animalelor domestice si de companie  de pe raza Municipiului Sacele”. 

Avand in vedere modificarile legislative produse de-a lungul timpului, este necesara 

modificarea și completarea „Regulamentului privind detinerea , cresterea si circulatia animalelor 

domestice si de companie de  pe raza Municipiului Sacele”  și armonizarea acestuia cu noile prevederi 

legale in vigoare, repectiv ale  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. 

Astfel, se modifică și completează Anexa la H.C..L. nr. 25/25.02.2010  privind aprobarea  

„Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de companie   pe 

raza Municipiului Sacele”, după cum urmează: 

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

25.02.2010 privind aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia 

animalelor domestice si de companie pe raza Municipiului Sacele’’, 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 obligati 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 obligatia sa identifice, prin microcipare, si sa inregistreze animalele 

in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan (RECS), la medicul veterinar, in termen de 90 de zile de la 

fatare sau inainte de vanzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea in spatii publice a acestora; 

            (3) Proprietarii de caini cu varsta mai mare de 90 de zile la data de intrarii in vigoare a 

prezentelor norme au obligatia de identifica si inregistra animalele in RECS  pana la 1 ianuarie 2015 

sau inainte de vanzarea, donarea, vaccinarea contra rabiei sau scoaterea in spatii publice a acestora; 

            (4) Cainii adoptati/revendicati se identifica si se inregistreaza in RECS in conformitate cu 

prevederile prezentelor  norme, dupa emiterea deciziei de revendicare/adoptie, prin eliberarea unui 

carnet de sanatate in care sunt inscrise datele de identificare ale cainelui ,datele de identificare ale 

proprietarului si actiunile sanitar- veterinare efectuate”. 

 

- Se completează art. 7 din Anexa la Hotărârea de Consiliul Local nr. 25 din 25.02.2010 privind 

aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de 

companie pe raza Municipiului Sacele”, cum ar fi: 

            „După alineatul 1 se introduce un nou alineat nr. 2, cu următorul cuprins : „Este interzisa 

hranirea pe domeniul public a cainilor cu sau fara stapan ”. 

 



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

aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de 

companie pe raza Municipiului Sacele”, cum ar fi: 

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

detin animale de companie in imobile cu spatii comune, vor asigura protectia si siguranta celorlalti 

locatari in raport cu acestia. Aceasta  obligatie le revine de asemenea si in timpul plimbarii acestora pe 

domeniul public”. 

 

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

aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de 

companie pe raza Municipiului Sacele”, care va avea următorul cuprins: 

„ In cazul deplasarii cainilor in spatiile publice pe teritoriul Romaniei  proprietarii sau 

deţinătorii animalelor de companie au obligaţia să aibă asupra lor carnetul de sănătate al animalului, 

care atesta efectuarea actiunilor sanitar-veterinare , precum si identificarea si inregistrarea in RECS ; 

iar în timpul plimbării , măturică, pungă PVC şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor fiziologice. 

După colectare , punga va fi închisă etanş şi depusă în europubela cea mai apropriata”. 

 

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

aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de 

companie pe raza Municipiului Sacele”, cum ar fi: 

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

interzisă și se sancționează impiedicarea / obstructionarea activitatii de ridicare a cainilor 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”. 

 

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

aprobarea ,,Regulamentului privind detinerea, cresterea si circulatia animalelor domestice si de 

companie pe raza Municipiului Sacele”, cum ar fi:  

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

nerespectarea reglementarilor prvind identificarea si microciparea cainilor sunt intre 2.000 si 5.000 de 

lei si intre 5.000 si 10.000 de lei pentru cei care nu-si sterilizeaza cainii de rasa comuna sau metisii 

acestora”. 

Fata de cele prezentate si in conformitate cu 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  art. 36, alin. (1), alin. (8); ale art. 45 

alin. (1) si al art.115 alin (1) lit. b)  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propunem Consiliului Local al Municipiului 

Sacele, spre analiza si aprobare, Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi 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”, în 

forma prezentată.  
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