ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
ORAŞ MURFATLAR
Nr. 50081/16.07.2021

Catre,
Serviciul privind intretinerea si administrarea
domeniului public si privat ; Termen: 16.07.2021
Comisia nr. 1, 3; Termen: 16.07.2021

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și
înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor fără deținător
Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinta ordinară azi , 27.07.2021;
Văzând:
- Proiectul de hotărare si referatul de aprobare prezentate de Primarul oraşului Murfatlar,
Gheorghe Cojocaru;
- Raportul de specialitate intocmit de Serviciul Financiar contabil şi Compartiment
cadastru, tehnic si imobiliar;
- Avizul comisiei nr. 1 si 3;
- Avizul de legalitate al secretarului oraşului Murfatlar;
In conformitate cu prevederile OUG 155/25.11.2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 227/2002; HG nr.1059/11.12.2013 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr155/2001; Legea nr.205/2004 privind
protecția animalelor, republicată, ale OUG nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea
activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Legea nr. 215/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
In temeiul prevederilor, 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, Consiliul Local Murfatlar;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Aprobarea Programului privind activitățile de sterilizare, deparazitare,
identificare și înregistrare a animalelor cu și fără deținător și de vaccinare antirabică a căinilor
fără deținător, prezentat in anexa nr.1, parte integranta din prezenta.
Art. 2 - Secretarul general al orasului va comunica prezenta Instituţiei PrefectuluiJudeţul Constanţa, primarului oraşului Murfatlar, precum şi tuturor factorilor interesaţi.
Prezenta a fost adoptată cu ……..…..voturi pentru, …….... abtineri, ..........
voturi impotrivă.
PREŞEDINTE,

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
FLORIN VINTILĂ

Anexa nr.1 la HCL nr. ______/__________
PROGRAM
privind activitățile de sterilizare, deparazitare, identificare și înregistrare a animalelor cu
și fără deținător și de vaccinare antirabică a câinilor fără deținător.

Prezentul Program este întocmit în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Murfatlar
nr.79 din 02.12.2020, privind înființarea Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără
stăpân din cadrul Primăriei orașului Murfatlar, și cuprinde următoarele aspecte principale:
I. Estimarea numărului animalelor fără deținător existente pe raza orașului Murfatlar
II. Estimarea bugetului necesar aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului
Program.
III. Identificarea de locații pentru organizarea și desfășurarea activității a unor
adăposturi de animale, pe raza orașului Murfatlar.
Baza legală avută în vedere cuprinde: OUG 155/25.11.2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 227/2002; HG nr.1059/11.12.2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr155/2001; Legea nr.205/2004
privind protecția animalelor, republicată.

I. Estimarea numărului animalelor fără deținător existente pe raza orașului Murfatlar
Având în vedere numeroasele sesizări ale cetățenilor, precum și adresa Serviciului Poliției
Locale Murfatlar nr.7171din18.11.2020, privind situația câinilor fără deținător și zonele de risc
din oraș, în care se precizează faptul că au fost identificați aproximativ 400-450 de câini
comunitari, majoritatea dintre ei având tendințe agresive, aspect ce generează un pericol iminent,
cu precădere la adresa copiilor și a persoanelor în vârstă, se impune luarea unor măsuri pentru
înlăturarea acestor pericole, printr-o serie de acțiuni conforme cu legislația în vigoare privind
gestionarea câilor fără stăpân.

Gestionarea câinilor cu și fără deținător se va face prin identificare, sterilizare, și returnare
către deținător, respectiv în teritoriu/habitat.
Prin excepție, nu vor fi returnați câinii care s-au dovedit agresivi, câinii nerecuperați sau
bolnavi și câinii solicitați pentru adopție și care urmează să fie preluați.
Prioritățile de capturare pentru animalele fără deținător sunt următoarele:
a. câinii agresivi
b. femelele gestante
c. femelele în perioada de reproducere
d. animalele bolnave sau rănite
Câinii fără deținător vor fi cazați în adăpostul serviciului public pentru gestionarea câinilor
fără deținător. În perioada cazării în adăpost, până la reteritorializare, adopție sau dispariția pe
cale naturală, câinii fără deținător vor fi evaluați medical și sub aspectul agresivității, identificați,
deparazitați,vaccinați, sterilizați, hrăniți, tratați medical, cu respectarea normelor medicale
sanitar-veterinare în vigoare.
Se interzice introducerea câinilor în adăpostul public fără completarea concomitentă a fișei
animalului.
Toate operațiunile menționate anterior, sunt înscrise în Fișa animalului (Anexa), care este
introdusă și actualizată în cadrul bazei de date unice. Fiecare completare în fișa animalului se
realizează cu precizarea datei și a persoanei autorizate care a efectuat completarea. Evaluarea
agresivității animalelor se realizează de către medicul veterinar.
II. Estimarea bugetului necesar aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului
Program.
Costurile deparazitării, tratării, vaccinării antirabice, sterilizării, identificării animalelor fără
deținător vor fi suportate de către Primărie din bugetul public local până la eradicarea
fenomenului câinilor fără stăpân, în limita bugetelor locale aprobate pentru fiecare an
calendaristic în curs.

Sumele cheltuite de primărie în anii precedenți, prin atribuirea acestor servicii unor operatori
economici care aveau ca obiect de activitate servicii sanitar veterinare, au fost următoarele:
2012-2013=87.769 lei;
2014-2016=65.832 lei;
2016-2018=81495 lei.
În pofida acestor cheltuieli numărul câinilor fără deținător pe raza UAT Murfatlar s-a
menținut constant astfel încât vor fi avute în vedere soluții eficiente atât din punct de vedere
financiar cât și al efectului vizibil privind reducerea numărului de câini aflati în astfel de situație.
III. Identificarea de locații pentru organizarea și desfășurarea activității a unor
adăposturi de animale,pe raza orașului Murfatlar.
În acest sens, vor fi avute în vedere următoarele direcții:
- Construirea unor spații cu această destinație cu respectarea prevederilor legale privind
sănătatea și securitatea animalelor
- Închirierea unor spații deja construite care să asigure condițiile optime desfășurării unei
astfel de activități
- Preluarea unor spații de la unitățile militare de pe raza UAT Murfatlar și care, prin
amenajări adecvate să permită cazarea animalelor în codiții adecvate. În acest sens avem în
vedere transferul unei suprafețe de aproximativ 5.000 mp cu clădirile dezafectate ale fostului
GAZ, pe latura de sud-vest a UM 01559 Murfatlar- Depozitul 316 Mixt
Deținătorii de câini cu vărsta mai mare de 5 luni au următoarele obligații:
a. să identifice cel puțin prin microcipare și să înregistreze cîinii deținuți.
b. să anunțe la primărie în termen de 15 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul cîinelui
c. să dețină carnete de sănătate completate corespunzător

În vederea reducerii fenomenului abandonului câinilor pe domeniul public al orașului
Murfatlar, cu scopul diminuării până la eradicarea acestui fenomen, deținătorii de câini se pot
adresa serviciului public de gestionare a câinilor fără deținător,pentru realizarea operațiunilor de
sterilizare.
Primăria, prin serviciul public de gestionare a câinilor fără deținător împreună cu
organizațiile de protecție a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la
obiectivul acestui Program, de conștientizare și educare a populației cu privire la legislația în
vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii față de animalul propriu.

