ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
ORAŞUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 79 din 02.12.2020
privind înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din cadrul Primăriei
orașului Murfatlar
Consiliul Local al orașului
extrordinară, azi 02.12.2020,

Murfatlar,

jud.Constanţa,

întrunit

în

şedinţă

Văzând:
- Proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de primarul oraşului Murfatlar;
- Raportul de specialitate al biroului Urbanism;
- Avizul comisiilor de specialitate nr. 1 si 3;
Luând în considerare prevederile O.U.G. nr. 155/25.11.2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea nr. 227/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, ale H.G. nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor - cadru de
aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea
serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr.205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, ale O.G. nr.42/2004
privind organizarea activităţii veterinare, aprobată prin Legea nr.215/2004, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 581 - 594 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
art. 129 alin. (2) lit. d, alin. 7 lit. s, art. 139 alin.(1), art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG nr.
57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân
din orașul Murfatlar, de nivel compartiment, în cadrul aparatului de specialitate al primarului,
fără personalitate juridică.
Art. 2. Serviciul public pentru gestionarea câinilor fără stăpân, de nivel compartiment,
înființat în cadrul aparatului de specialitate al primarului, va fi compus din 3 (trei) posturi
contractual bugetare: un tehnician, un șofer și un muncitor necalificat.
Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului public pentru
gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Murfatlar, conform anexei parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 4 Secretarul general al orașului Murfatlar va aduce la cunoştinţă publică prin afişare
şi publicare pe site-ul Primăriei şi va comunica prezenta hotărâre tuturor persoanelor şi
instituţiilor interesate, precum şi Instituţiei Prefectului – judeţul Constanţa.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru, ___-___ abţineri , __-___ voturi
împotrivă din totalul de __15____ consilieri prezenţi şi ___16___ consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE,
ANTON ION

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
VINTILĂ FLORIN

Anexa 1 la HCL nr.
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea serviciului public pentru gestionarea câinilor fără
deţinător din orașul Murfatlar
Capitolul 1
Dispoziţii generale
Art.l
(1) Prezentul regulament reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii
câinilor cu şi fără deţinător şi pentru reducerea numărului de câini fără deţinător.
(2)Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin sterilizare, identificare şi returnare către
deţinător şi respectiv în teritoriu.
Art. 2
(1) In sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) deţinător - orice persoană care deţine cu orice titlu valabil un animal, precum şi orice
persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află animalul.
b) animal - câine.
c) câine fără deţinător - câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu valabil de
nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei persoane fizice sau
juridice. Nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii abandonaţi sau pierduţi ai căror
deţinători pot fi identificaţi;
d) câine comunitar - câine fără deţinător reteritorializat de către serviciu! public pentru
gestionarea câinilor fără deţinător ori contractanţi sau de către alte persoane fizice sau juridice;
e) câine cu deţinător - orice câine care are proprietar, este deţinut cu orice titlu valabil de orice
persoană fizică sau juridică sau care se află în îngrijirea oricărei persoane fizice sau juridice;
f) câine agresiv - orice câine aflat în libertate în locuri publice cure ulucă şi muşcă fără să fie
provocat
g) câinele aflat în impas de supravieţuire - câinele a cărui viaţă se află într-un pericol iminent şi
care, în absenţa intervenţiei umane, nu ar putea supravieţui;
h) câini utilitari - acei câini care în urma unei selecţii şi dresajului special îi obţin un atestat şi
sunt utilizaţi în folosul comunităţii, ca şi câini de poliţie, de căutare ş; salvare, însoţitori ai
persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată.
i) gestionarea câinilor fără deţinător - ansamblul de operaţiuni care cuprinde capturarea,
adăpostirea temporară sau permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea,
identificarea, înregistrarea, tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredinţarea spre adopţie,
retumarea, efectuarea programelor corelative educaţionale şi de informare a populaţiei;
j) reteritorializare/returnare(în teritoriu) - acţiunea de repunere a câinelui în locul din care a
fost ridicat;
k) eutanasie - actul medical prin căre se provoaca moartea nedureroasă şi care constă în
anestezierea generală a animalului si injectarea unei soluţii letale de uz veterinar, în
conformitate cu indicaţiile legale, şi de constatare a decesului animalului;
l) boală incurabilă - boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau orice
traumatism inoperabil care provoacă suferinţe cronice severe sau moartea;
m) sterilizare - intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro - histerectomie pentru
femele, respectiv orhidectomie pentru masculi.
n) identificare câine cu deţinător - fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material
plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea fie microciparea;
o) identificare câine fără deţinător - aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din material
plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea celeilalte urechi.
p) tatuare - tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie (preferabil în
acelaşi timp cu sterilizarea).
q) microcipare - aplicarea de microcip subcutanat, în zona bazei celei. între omoplaţi.
r) crescător de animale - deţinătorul de animale care deţine şi creşte câini în scopul reproducerii
şi/sau comercializării.

s) unitate de sterilizare mobilă - unitate mobilă, special amenajată, dotată in mod corespunzător
cu instrumente şi produse medical-veterinare necesare derulării activităţilor practicate, în
conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.
t) cabinet/medic veterinar contractant, dacă nu se menţionează explicit - cabinetul
veterinar/medicul veterinar de liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru
efectuarea operaţiilor de sterilizare şi pentru alte operaţii în cadru1 asistenţei medical-veterinare
u) Medic veterinar angajat - medicul veterinar angajat in cadrul unei unitati (structura)
executivă specializată a Primariei orașului Murfatlar.
Capitolul 2
Competențe și atribuții
Art.3
(1) Obligaţiile Consiliului Local Murfatlar sunt:
a) în termen de 120 de zile, orașul Murfatlar va elabora un Program privind activităţile de
sterilizare, deparazitare, identificare şi înregistrare a animalelor cu şi fară deţinător şi de
vaccinare antirabică a câinilor fără deţinător. Programul trebuie sa aiba in vedere cel puţin
următoarele aspecte :
- estimarea numărului animalelor fara deţinător existente pe raza orașului Murfatlar,
- estimarea bugetului necesar aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului Regulament;
- identificarea de locaţii pentru organizarea si desfasurarea adăposturilor de animale, pe raza
orașului Murfatlar.
b) va asigura personalul necesar pentru adăpostul de câini al cărui obiect sunt activitățile de
îngrijire, supraveghere, capturare a animalelor, efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare
prevăzute de legislaţia sanitară veterinară, potrivit necesităţilor acestei activitati si bugetului
alocat.
c) va identifica resursele financiare necesare pentru achiziţionarea unei unități mobile de
urgență pentru efectuarea operaţiunilor prevăzute la art.8 alin.3.
d) Costurile deparazitării, sterilizării, identificării prin crotaliere şi tatuaj a animalelor cu şi fără
deţinător vor fi suportate de către :
1.- orașul Murfatlar pentru animalele fără stăpân identificate ridicate de pe raza orașului.
2.- deţinătorii legali ai acestora în celelalte cazuri.
e) Costurile tratării, vaccinării antirabice a câinilor fără deţinător vor fi suportate de orașul
Murfatlar.
f) Costurile de identificare prin microcipare a animalelor cu deţinător vor fi suportate de către
deţinător.
(2) In termen de 6 luni, orașul Murfatlar, prin organismele executive ce administrează serviciul
de protecţie a animalelor, va organiza adăpostul pentru câini care deserveşte nevoile localității,
în conformitate cu cerinţele legii, în vederea utilizării pentru:
a) recuperarea câinilor fără deţinător după tratare, sterilizare;
b) cazarea până la adopţie a câinilor colectaţi de pe domeniul public care nu s-au putut întoarce
în teritoriu pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost solicitaţi pentru adopţie ori pentru că au
fost pierduţi şi deţinătorii lor au fost identificaţi, în conformitaie cu prezenta hotărâre.
c) cazarea până la adopţie a câinilor confiscaţi de la deţinători în baza Legii nr. 205/2004
privind protecţia animalelor cu modificările şi completările ulterioare;
d) eutanasierea în condiţiile prezentului Regulament;
e) UAT Murfatlar va pune la dispoziţia medicului veterinar angajat/contractat spaţiul necesar
pentru sterilizarea şi tratarea animalelor, în incinta Adăpostului pentru câini sau va gasi o
metodă de colaborare cu un medic de pe raza orașului ce deține un astfel de spațiu.
Art.4.
(1) Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân de pe raza orașului Murfatlar organizează
activitatea și răspunde pentru îndeplinirea următoarelor atribuții:
a) întocmeşte referatele de necesitate privind contractarea unor servicii medicale efectuate de
către medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, face recepţia serviciilor
contractate şi confirmă efectuarea plăţii acestora;

b) are obligaţia să facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza UAT Murfatlar
şi să întocmească un Plan de acţiune pentru gestionarea acestora, urmărind modul de derulare
a acestuia;
c) asigură, prin servicii specializate, asistenţa medicală veterinară, efectuarea unor acţiuni
sanitar-veterinare prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară, precum şi identificarea şi
înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în
condiţiile legii;
d) asigură înfiinţarea la nivelul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân a Registrului
de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe orașului Murfatlar şi gestionază, la zi, baza de
date organizată la nivelul acestuia;
e) ţine Registru de evidenţă, vizat de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile
legii, în care se menţionează următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost,
caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi,
retumaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa, utilizată şi numele persoanei care
realizează eutanasia, numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul fişei de
adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la
societăţile care vor executa incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele
respective;
f) comunică lunar, Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului
Constanța, numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de
identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor;
g) organizează cazarea câinilor fără stăpân în adăposturile serviciului pentru gestionarea
câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare;
h) asigură informarea populaţiei despre existenţa adăpostului, programul de vizitare,
posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului şi al serviciului
specializat precum şi prin publicarea acestor informaţii pe site-ul web;
i) gestionează întreaga corespondenţă a Serviciului, a activităţii de arhivare a documentelor şi
este responsabil cu gestionarea şi actualizarea web site-ului acestuia;
j) informează populaţia despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de
adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului, şi al serviciului specializat;
k) răspunde de asigurarea condiţiilor minime pentru funcţionarea adăpostului pentru câini,
conform prevederilor din anexa nr. 6; informează populaţia despre existenţa adăpostului,
programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului,
şi al serviciului specializat;
l) răspunde de asigurarea condiţiilor minime pentru funcţionarea adăpostului pentru câini,
conform prevederilor din anexa nr. 6;
m) organizează, capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea
şi controlul bolilor câinilor în adăpost cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare
prevăzute în anexa nr. 7;
n) ia măsuri ca animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui examen medical,
efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista reprezentanţi din partea organizaţiilor
neguvemamentale pentru protecţia animalelor, în baza fişei de observaţie, să poată fi eutanasiate
de îndată; organizează şi răspunde ca eutanasierea câinilor să se efectueaze numai de către
medici veterinari, de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, conform prevederilor cuprinse
în anexa nr. 10;
(2) Planul de acţiune prevăzut la alin. (1) litera b)trebuie să conţină cel puţin următoarele
elemente:
- prezentarea teritoriului, respectiv suprafaţă şi număr de locuitori;
- evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizaţi şi nesterilizaţi de pe raza teritoriului;
- prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de transport şi
capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată pentru câinii
adoptaţi la distanţă;

- prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal
pentru capturare, personal pentru îngrijire;
- prezentarea acţiunilor care vor fi întreprinse;
- planificarea acţiunilor, respectiv graficul anual al acţiunilor, defalcat pe luni;
- hărţi detaliate ale teritoriului cu distribuţia populaţiei de câini fără stăpân;
- termene precise pentru aplicarea măsurilor;
- termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului care trebuie
efectuată semestru.
Art.5.
(1) Competenţele personalului veterinar încadrat în cadrul compartimentului sunt:
a) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite;
b) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi
transportul animalelor;
c) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza
datelor din formularul individual de capturare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1;
Capitolul 3
Activitatea de capturare, transport și adăpostire a câinilor fără stăpân
Art.6
(1) Normele de capturare, transport, adăpostire, hrănire, asistenţă medicală veterinară, eutanasie
vor fi în conformitate cu OUG nr.155/2001 aprobată şi modificată prin Legea nr. 227/2002 cu
modificările şi completările ulterioare şi cu respectarea Legii nr. 205/2004 cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Câinii aduşi în adăpost vor fi cazaţi în condiţii de siguranţă cel puţin 3 zile după sterilizare.
Câinele va fi reteritorializat numai după ce va fi recuperat complet medical după sterilizare in
conformitate cu decizia medicului veterinar.
(3) Fiecare câine intrat în adăpost ori capturat în vederea sterilizării la cabinetele
medical-veterinare care au contract în acest sens cu Primaria/Serviciul de gestionare si va avea
o fişă care să conţină cel puţin următoarele date: data şi locul capturării, datele de identificare
ale animalului (sex, semnalmente, data naşterii - aproximativă, nr. tatuaj, nr. crotal, nr.
microcip), data sterilizării, numele şi semnătura medicului care a efectuat manopera de
sterilizare, informaţii medicale, data şi locul returnării si dacă a fost adoptat.
(4) Câinii fără deţinător aduşi în adăpost beneficiaza de tratare, identificare, sterilizare,
deparazitare, vaccinare antirabica si redati în teritoriu, cu statut de câine comunitar.
(5) Reteritorializarea va fi permisă în condiţiile asumării responsabilităţii pentru ocrotirea
câinelui de către o persoana fizică sau juridică, un grup local de cetăţeni sau o Organizaţie de
protecţie a animalelor, în baza unui proces verbal/protocol încheiat între reprezentantul UAT
Murfatlar şi cealaltă parte implicată. Daca o astfel de asumare a responsabilităţii nu este
posibilă, reteritorializarea se va face cu respectarea strictă a zonei din care animalul a fost
capturat.
(6) Prin excepţie de la alin .5, nu vor fi reteritorializate următoarele categorii de animale:
- câinii care s-au dovedit a fi agresivi în sensul prezentului Regulament;
- câinii solicitaţi pentru adopţie internă cu condiţia ca aceştia să fie preluaţi în maxim 14 zile de
la intrarea în adăpost
- câinii solicitaţi pentru adopţie internaţională ce nu pot părăsi ţara înaintea perioadei de 21 zile
de la vaccinarea antirabică
- câinii bolnavi sau nerecuperaţi medical complet nu se vor reteritorializa decat intr-un termen
de maxim 2 zile după recuperarea medicală
- câinii al căror deţinător a fost identificat.
(7) Priorităţile de capturare a câinilor fară deţinător vor fi după cum urmează:
- câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de
reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei, priorităţile de capturare a câinilor fără
deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, unitati sanitare, instituţii publice, locuri de joaca,
parcuri, alte spatii publice.

(8) Se interzice capturarea şi cazarea în adăpostul Primăriei/Serviciului de gestionare a câinilor
deja identificaţi şi sterilizaţi cu excepţia situaţiilor când aceştia au devenit agresivi ori necesită
îngrijiri medicale urgente ori in care prevederile protocolului/procesul verbal de reteritorializare
au fost incalcate de către persoanele care şi-au asumat responsabilitatea pentru ocrotirea
câinelui.
Capitolul 4
Eutanasierea
Art.7
(1) Câinii care nu au fost reteritorializati, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă şi sunt declaraţi câini
agresivi în înţelesul prezentei hotărâri, pot fi eutanasiaţi cu condiţia ca agresivitatea să fie
constatată şi confirmată printr-un proces verbal de o comisie formată de reprezentantul
autorităţii municipale şi reprezentantul unei organizaţii de protecţie a animalelor şi confirmată
prin semnătura a minimum doi martori.
(2) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine in parte, după ce se constata ca au fost
parcurse toate etapele prevăzute de lege.
(3) Cheltuielile necesare aducerii la indeplinire a procedurilor prevăzute de legislaţia in vigoare
se suporta din bugetul local si/sau din alte surse.
(4) Se recomandă a fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi
numai cu respectarea prevederilor legale, reteritorializarea fiind întotdeauna soluţia prioritara.
(5) Eutanasia animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat .
(6) Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile vor fi eutanasiate numai cu acordul
scris al deţinătorului.
Capitolul 5
Revendicarea și adopția
Art.8
(1) Adopţia animalelor din adăpostul public se va face gratuit.
(2) Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare, identificare pot fi
efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, lampă de
operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate produsele
medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii igienico-sanitare
în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare.
(3) Unitatea mobilă menţionată la art.3 alin.1 lit.c) poate deservi şi alte comune învecinate, pe
bază de contract cu primările acestora, dar numai după ce cca 90% din animalele existente în
orașul sunt sterilizate, astfel încât activitatea unităţii pe teritoriul altor localităţi să nu afecteze
bunul mers al activităţii de gestionare a animalelor din Murfatlar.
(4) Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei - angajament, anexa nr.
8 şi anexa nr. 9 din regulament, conform modelului din O.U.G nr. 155/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
(5) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor
specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să înapoieze câinii revendicaţi
imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, potrivit programului
de lucru cu publicul.
(6) Câinii fară stăpân pot fi revendicaţi pe toata perioada de staţionare în adăposturile publice.
(7) In perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public,
proprietarul care revendică are prioritate îti faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi
câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.
(8) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a câinelui în adăpost, în cazul în care
câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la
adoptator dacă dovedeşte ca a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în
primele 7 zile lucrătoare şi face dovada plăţii cheltuielilor.

Capitolul 6
Sterilizarea și vaccinarea câinilor. Menținerea igienei de către deținători
Art. 9
(1) In termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, la nivelul
orașului se va deschide un registru în care se trec documentele generate de activitatea de
capturare/sterilizare/crotaliere/redare în mediu a câinilor din oraș. Registrul va avea următoarele
rubrici:
a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate fi şi
aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal. nr. microcip;
b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat;
c) data şi locul capturării, data şi locul returnării în teritoriu sau a adopţiei.
Art. 10
(1) Prestatorii de servicii semnatari ai contractului pentru acțiunile enumerate la art. 3 au
următoarele atribuţii: sterilizarea, identificarea si transmiterea datelor în vederea înregistrării.
(2) Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare.
(3) Sterilizarea se efectuează obligatoriu prin ovariohisterectomie la femele si prin orhidectomie
la masculi. In cadrul operaţiei se utilizează numai fire de sutură resorbabile.
(4) Este interzisă sterilizarea animalelor cu vârsta mai mică de 5 luni şi a celor a căror stare de
sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţiuni medicale.
(5) Sterilizarea animalelor în cadrul cabinetelor veterinare contractante se face pe bază de
programare.
(6) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul
orașului Murfatlar au următoarele obligaţii:
- de a transmite lunar către Primărie, în format electronic sau pe hârtie, situaţia animalelor
sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date. Situaţia transmisă trebuie să
conţină datele menţionate la art. 9.
- de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior (care i-au fost sesizate)
privind situaţia animalelor înregistrate.
de a transmite lunar către Primărie datele de înregistrare a gestaţiilor şi fatărilor animalelor
menţionate la art. 11.
(7) Prestatorii de servicii medicale veterinare vor putea desfășura activități în baza prezentului
Regulament doar pe bază de contract încheiat cu UAT Murfatlar și numai în măsură în care
autoritatea publică locală nu are capacitatea de a asigura serviciile medicale prin mijloace
proprii.
(8) Selecţia cabinetelor veterinare contractante se va face de către autoritatea locala sau de către
societatea către care se deleagă gestionarea serviciului, pe bază de licitaţie publica privind
serviciile care se solicită.
(9) Prestatorii de servicii menţionaţi la alin. (1) au obligaţia să perceapă pentru sterilizarea
câinilor cu deţinător un tarif cel mult egal cu tariful contractat cu UAT pentru sterilizarea
câinilor fără deţinător.
Art. 11
(1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6 luni.
(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:
a) animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect dovedit prin
diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;
b) câinii utilitari;
c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală de 500 lei/caine, indiferent de varsta
acestuia dar peste 6 luni.
d) câinii cu pedigree inregistrati conform legii.
(3) In cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute în termen de 6 luni de la data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri sau, după caz, de la data nașterii lor, va plăti o taxă anuală
la UAT într-un cuantum de 500 lei per câine nesterilizat, cu excepţia deţinătorilor ce fac
obiectul alin.(2) literele a), b) si d) ;

(4) Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de înregistrare a gestaţiilor
imediat ce acestea au fost sesizate de crescător/deţinător, precum şi, în termen de 10 zile, a
fatărilor, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică.
(5) Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria orașului Murfatlar o
taxă de reproducere de 50 lei pentru fiecare generaţie de pui.
(6) Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două fatări.
(7) Deţinătorii de animale cu vârsta mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizați au obligaţia de
a declara această situaţie la sediul Primariei în termen de 2 luni de la data intrării in vigoare a
prezentului Regulament sau, după caz, de la data împlinirii de către animal a vârstei de 6 luni.
Capitolul 7
Participarea asociațiilor și fundatiilor pentru protecția animalelor la acțiunile de
capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a
câinilor fără stăpân
Art 12
(1) Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini
gestionat de primărie este neîngrădit.
(2) Acţiunile de capturare, adăpostire, identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare,
sterilizare, tratare medicală, dezinfecţie a adăpostului, evaluarea agresivităţii câinilor,
revendicare, adopţie, reteritorializare, eutanasiere, registrele speciale, se vor desfăşură in
prezenta reprezentantilor asociatiilor de protectie a animalelor in baza unei solicitari scrise ,
insa acestia din urma nu au dreptul de a amana actiunile de mai sus in functie de programul lor.
Art. 13
(1) Primăria, în colaborare cu organizaţiile de profil, poate efectua campanii de mediatizare cu
privire la prezentul regulament si de educaţie a populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la
nod drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin:
- implementarea de programe de informare şi educare, inclusiv in unităţile de invatamant de pe
raza orașului Murfatlar;
- amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, care să conţină şi
informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează gratuit, cu respectarea regulilor
locale de publicitate;
- crearea unui website pentru adopţii şi popularizarea lor prin intermediul reţelelor virtuale de
socializare sau includerea acestor informatii pe site-ul propriu;
- organizarea anuala de târguri de adopţii;
- informarea populaţiei în legătura cu numărul de câini aflaţi în adăpost şi cu numărul de câini
adoptaţi;
- tipărirea şi împărţirea de materiale informative în scoli, licee, parcuri, la sediul asociaţiilor de
proprietari, la sediul regiilor autonome şi al serviciilor publice de interes local.
Capitolul 8
Contravenții
Art.14
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
- neînregistrarea gestaţiilor şi fătărilor, în condiţiile stipulate în prezentul Regulament, cu
amendă de la 500-1000 lei;
- netransmiterea de către medicii veterinari/cabinete medicale veterinare a raportărilor lunare
complete pentru mai mult de două luni consecutiv amendă de la 500 la 1000 lei.
- utilizarea unor adeverinţe incomplete/incorecte de către medicii veterinari din cabinete
medicale amendă de la 500-1.000 lei;
- abandonarea pe teritoriul orașului Murfatlar a animalelor provenite din alte localități - cu
amendă de la 1.500 – 2.500 lei ;
- abandonarea pe teritoriul orașului Murfatlar a puilor rezultaţi din fătare - amendă de la
1.500-2.500 lei;

- nedeclararea deţinerii de animale cu vârsta mai mare de 6 luni și care nu sunt sterilizate - cu
amendă de la 500- 1.000 lei.
- desfășurarea activității de capturare, tratare, sterilizare și reteritoriali/are a animalelor, cu
încălcarea normelor prevăzute de prezentul Regulament - cu amenda de la 500 la 1.000 lei.
- hrănirea câinilor fără stăpân pe domeniul public – cu amenda de 1.000 la 2.500 lei
Art. 15
(1) Veniturile provenite din amenzile contravenţionale aplicate și din taxele încasate vor deveni
venit la bugetul local și se vor cheltui pentru desfășurarea activităților trecute în prezentul
regulament.
Art. 16
(1) Comandantul Poliției Locale va desemna un lucrător al structurii care va fi instruit în
domeniul protecţiei animalelor. In activitatea lor, aceştia vor colabora în toate acţiunile, la
cerere, cu reprezentanți ai ONG specializate în protecţia animalelor, în baza unui protocol.
Art. 17
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute se face de către poliţiştii
locali din cadrul Politiei Locale Murfatlar.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art.14 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr.
2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 180/2002 cu modificările ulterioare.
(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în cazul încălcării prevederilor
sancţionabile prin alte acte normative se face în conformitate cu acestea.

Anexa nr. 1
FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE
Informaţii despre câine
Numărul de identificare (dacă există)
Rasa
.
Sex: M [ ] F[]
Culoare .
Semne particulare
Talie: [] mică (sub 10 kg)
[ ] mijlocie (11-20 kg)
[ ] mare: (peste 20 kg)
Stare generală: [ ] foarte proastă
[ ] proastă [ ] moderată [ ] bună [ ] foarte bună
Informaţii privind capturarea:
Ziua ....luna
anul
Locul capturării: Zona/cartierul
Strada
Ora capturării:
Informaţii privind echipa de capturare:
Indicativ mijloc de transport
Numele
Prenumele
Semnătura
Numele
Prenumele

Semnătura

Anexa nr. 2
INFORMAŢII MINIME
PRIVIND CÂINELE FĂRĂ STĂPÂN INTRAT ÎN ADĂPOST
Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare)
Numărul de identificare (dacă există) ...
Rasa
Sex:
M [] F[ ]
Culoare
Semne particulare
Talie: [ ] mică (sub 10 kg)
[] mijlocie (11-20 kg)
[ ] mare: (peste 20 kg)
Stare generală: [ ] foarte proastă
[ ] proastă [ ] moderată [ ] bună [ ] foarte bună
Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de
capturare)
Ziua .. luna anul
Locul capturării: Zona/cartierul
Strada
Ora capturării:
3.indicativ mijloc de transport
Numele şi prenumele persoanelor care au făcut captura.
Informaţii privind cazarea:
numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost [
];
data şi ora cazării în adăpost [....][ ][ ], ora [ ];
caracteristicile individuale ale animalului
numărul unic al cuştii [
];
starea de sănătate a animalului:
clinic sănătos [..........................]
semne clinice [
]
Informaţii privind eutanasierea:
motivul eutanasierii
substanţa utilizată pentru eutanasiere
numele persoanei care realizează eutanasia
5. Informaţii referitoare la adopţie
nr. de identificare
numărul fişei de adopţie
Informaţii medicale
data deparazitării
data vaccinării antirabice
data sterilizării
pesoanele care au instrumentat manoperele

Anexa nr. 3
TABELUL DE LA CUŞCA NR. [
Nr.
crt.

Data
Capturării

Sex
[ m/f]

Adresa
Zona de
capturare

Caracteristici
(vârstă, greutate,
culoare)

]

Nr. unic
identificare

Microcip Observaţii
/crotal

Anexa nr.4
DECLARATIE - ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANȚĂ
Nr /
[ ] Persoană juridică
Subscrisa
_______________,
cu
sediul
în
_________________
str.________________________ nr. ______, sectorul/judeţul ______________, telefon
____________, adresă de poştă electronică_____________, înregistrată la____________ sub nr.
____________, reprezentată de ________________, în calitate de _______________,
legitimat/legitimată cu BI/CI seria .... nr.______, eliberat/eliberată de ____________la data de
____________,
[ ] Persoană fizică
Subsemnatul ___________________ cu domiciliul în _______________, str. _____________,
nr. ______, sectorul/judeţul ____________, telefon _________ ,
adresă de poştă electronică ____________ legitimat/legitimată cu BI/CI seria______ nr. ______,
eliberat/eliberată de _______________ la data de ____________
se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare __________
sau microcipat cu numărul __________ trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, din orașul Murfatlar, în următoarele condiţii:
va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local,
în cuantum de ______________ lei/zi de adăpostire, precum şi cheltuielile de tratament medical,
conform prevederilor art. nr. 26 din H.G. 1059/2013;
plata se va efectua în contul deschis la Trezorerie cu nr…….
câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat direct
cu acordul adoptatorului la distanţă.
în cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a
condiţiilor asumate la pct. 1, adopţia la distanţă va înceta de drept.

Data
Semnătura adoptatorului la distanţă.
Semnătura reprezentantului / Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

Anexa nr. 5

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA Nr.

/

Având în vedere expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la data capturării, în
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în care câinele
nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanţă, sau menţinut în adăpost, prin prezenta se
decide eutanasierea în termen de zile. a câinelui cu număr unic de identificare...........sau
microcipat cu numărul.................... capturat de către Structura publică pentru gestionarea
câinilor fără stăpân în data de......................
Data

împuternicitul primarului,
(numele şi prenumele)
(semnătura)

Anexa nr. 6
CONDIŢII MINIME de funcţionare a adăpostului pentru câinii fără stăpân
Cazarea animalelor
Animalele trebuie să fíe separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a
controla bolile.
Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:
- stare de sănătate;
- vârstă;
- sex;
- grad de agresivitate.
Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în canalizare, pentru a
împiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie să fie făcute din materiale
care pot fi uşor curăţate şi dezinfectate.
Pereţii dintre cuşti trebuie sa aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie sa împiedice scurgerea
apei şi a dejecţiilor de la o cuşcă la alta.
Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele:
- cărămidă tencuită şi vopsită;
- metal încastrat în beton;
- beton;
- plasa de sarma.
Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm.
Custile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.
Adăpostul trebuie sa aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea
încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie sa
împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări.
Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea
corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.
In toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul
ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise.
Custile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de
alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie sa fie dotate cu gard şi porţi cu
lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.
Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale
Custile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:
- pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;
- pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;
- pentru câinii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;
- cuştile comune nu trebuie să adaposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţa de 6,5 mp.
Locurile Împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:
- sa existe apă potabilă în permanenţă;
- vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou
animal în cuşcă;
- vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi
să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor;
- dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri;
- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi
curăţate şi dezinfectate uşor.
Trebuie sa fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod.
Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.
Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului,
pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

Adăpost este dotat cu o sală de chirurgie, cu respectarea normelor sanitare veterinare în
vigoare. In acestă sălă se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor,
precum şi eutanasierea.
Controlul bolilor
Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat
în fişa individuală şi în registrul central.
Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau de către medicul
veterinar cu liberă practică prestator de servicii medicale, în lipsa acestora, de către tehnicianul
veterinar.
Se va instrui fiecare membru al personalului sa.recunoască semnele de boală şi să le
aducă la cunoştinţă personalului veterinar.
Hranirea câinilor şi curăţenia adăposturilor
Căţeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârstă de
peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste un an vor fi
hrăniţi o dată pe zi.
Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual şi
supravegheat.
Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.
Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.
În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.
Vehiculele
Adăpostul este dotat cu un autovehicul corespunzător pentru transportul câinilor.
In adăpost se rezervă o cuşcă separată pentru câinii morţi şi două pentru câinii bolnavi.
Vehiculele trebuie să fie curat şi marcat cu denumirea serviciului de gestionare a
câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.
Vehiculul va fi dotat cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră
de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor.
Şoferul autovehiculului va fi instruit, prin grija responsabilului, să acorde ajutor
câinilor bolnavi şi răniţi.
Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite
tranchilizarea câinilor în suferinţă.

Anexa nr. 7
NORME privind capturarea şi transportul câinilor
Capturarea câinilor
Capturarea câinilor se va face de către personalul propriu, angajat al Primariei orașului
Murfatlar, vacinat antirabic, echipat cu echipament de protecţie şi instruit în acest sens .
Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care
capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.
Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului
de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.
Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru
capturarea câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o
bucla care poate sa gliseze sau care se poate strânge în jurul gatului câinelui, pentru a permite
persoanei calificate sa ţină câinele la distanta şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la
lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapidă fiind
utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă. De
asemenea, câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcană, în care se introduce mâncare
şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşcă, aflate pe sol şi apoi
încărcate în autovehicul.
Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi
imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.
Se vor utiliza hidroclorura de ketamina şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a
celor doua produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid,
aproximativ 5 minute, şi fiind puţin periculoasă pentru trecători.
O altă asociere de produse foarte eficientă - etorfina cu acepromazina - poate fi folosită
cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi
grav.
Transportul câinilor
Câinii docili pot fi transportaţi pînă la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă.
Câinii se vor transporta în cuşti individuale.
Se va utiliza un sistem care sa reducă la minimum manipularea directă a animalului.
Cuştile pentru transportul animalelor vor fi alese în funcţie de talia animalului. Cuşca
trebuie sa fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuşti trebuie să fie
fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza şi cuşti din material
plastic.
Vehiculul va fi bine ventilat şi să protejeze animalele împotriva intemperiilor naturii.

Anexa nr. 8
FORMULAR DE REVEND1CARE/ADOPŢIE
DECLARATIE-ANGAJAMENT
nr /

..

Subsematul/Subsemnat ___________, domiciliat/domiciliată în _______________, str.
_________ nr. _______, bl. ________, et . ________,
ap. ______, sc. _____
judeţul/sectorul ______, telefon ___________ posesor/posesoare al/a BI/CI, seria
_________nr. _______, eliberat/eliberată de ________ la data de _________, mă angajez să
revendic/sa adopt câinele cu numărul de identificare
sau microcipat cu numărul
______________, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor
fără stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii:
- să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
- să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
- să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii
sau al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;
- să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai
doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze
câinele adoptat;
- câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ___________; orice schimbare de
locaţie mai mare de 15 zile
- va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un număr de câini/nu deţin niciun câine.

Data
Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,

Anexa nr.9
FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
nr /
Subscrisa,__________ cu sediul în ________________str. ____________ nr._____,
sectorul/judeţul ____________ telefon _________, înregistrată la _____________ sub nr.
_______, reprezentată de ____________, în calitate de _____________ legitimat/legitimată
cu BI/CI seria ______ nr. ________, eliberat/eliberată de _____________ la data de

__________, se angajează să revendice/adopte câinele cu numărul de identificare__________
sau microcipat cu numărul ____________ trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul
de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii:
- să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;
- să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
- să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii
sau al înstrăinării acestuia;
- să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai
doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze
câinele adoptat;
- câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă:
- orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde
s-a făcut adopţia.
Declar totodată că deţin un număr de câini/nu deţin niciun câine.
Data
Semnătura revendicatorului/adoptatorului,
Semnătura reprezentantului
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân

Anexa nr. 10

EUTANASIEREA CÂINILOR
Vor fi eutanasiaţi câinii prevăzuţi la art. 5 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă.
Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, organizat în
condiţiile legii.
Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat
de către Colegiul Medicilor Veterinari.
Medicul veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate
decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase.

