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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
BEICA DE JOS, str. Principală nr.215

E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

ANEXA nr. 1 la HCL nr. 40/21.12.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DE

GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ

CAPITOLUL 1 - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se 

desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Beica de Jos.

Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân se organizează de către primărie şi 

funcţionează în subordinea viceprimarului în cadrul compartimentului cultură și administrativ. 

Serviciile pentru gestionarea căinilor fără stăpân desfășoară activitatea de gestionare a 

câinilor fără stăpân pe raza unităților administrativ-teritoriale, respectiv a subdiviziunilor 

acestora, la nivelul cărora au fost înființate, și, în funcție de posibilități, pot încheia protocoale de 

colaborare cu unitățile administrativ-teritoriale cu care se învecinează.

Prezentul regulament a fost stabilit pe baza legislaţiei în vigoare şi precizează condiţiile 

minime în care trebuie să se desfăşoare activitatea personalului de gensionare a câinilor fără 

stăpân din comuna Beica de Jos județul Mureș.

CAPITOLUL 2 – OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 2. Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân are în principal următoarele atribuţii: 

a) capturarea şi transportarea în adăpost a câinilor fără stăpân, după un program 

prestabilit sau pe baza reclamaţiilor scrise a persoanelor juridice şi/sau fizice și supravegherea 

animalelor capturate și adăpostite;

b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizaţiile de 

protecţie a animalelor;

c) cazarea, hrănirea, îngrijirea, deparazitarea, vaccinarea şi înregistrarea într-o evidenţă 

unică a câinilor, înregistrarea căinilor fără stăpân capturați și întocmirea documentelor necesare;
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d) reîntoarcerea câinilor fără stăpân în zona în care au fost prinşi, la cererea colectivităţii /

grupului local care îşi asumă în scris răsunderea pentru ocrotirea şi întreţinerea animalelor 

tratate;

e) eutanasierea câinilor fără stăpân care suferă de boli cronice şi incurabile, de către 

personal specializat propriu sau contractat;

f) adopţia şi revendicarea animalelor fără stăpân;

g) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţii locale cum ar fi acţionarea în cel mai scurt 

timp după diferite sesizări din partea cetăţenilor cu privire la disconfortul produs de câinii fără 

stăpân;

h) protecţia şi conservarea mediului natural;

i) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică;

Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, primăria va avea în vedere respectarea 

normelor prevăzute de legislaţia română precum şi cele prevăzute în legislaţia europeană 

privitoare la acest domeniu de activitate. 

Activitatea se va îndeplini în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare inclusiv prin 

Hotărâri ale Consiliului Local Beica de Jos.

CAPITOLUL 3 – ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PERSONALULUI  DE GESTIONARE A 

CÎINILOR FĂRĂ STĂPÂN

      

Art. 3. Gstionarea câinilor fără stăpân se face în conformitate cu Legea nr. 227 din 23 

aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân și Legea nr. 258/2013 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cîinilor fără stăpan.

Organizarea, coordonarea şi funcţionarea personalului cu atribuții de gestionare a câinilor 

fără stăpân constituie obligaţia exclusivă a Consiliului Local al Primarului și viceprimarului.

Administrarea şi exploatarea Obiectivului “Adăpost pentru câini fără stăpân” revine

Primariei comunei Beica de Jos prin Consiliul Local.

Câinii fără stăpân capturați în comuna Beica de Jos vor fi transportați în Adăpostul pentru 

câini fără stăpân care se va amenaja și va fi situat în localitatea Beica de Jos nr.125, județul 

Mureș pe terenul aferent dispensarului veterinar aparținând domeniului public al comunei Beica 

de Jos, unde vor fi cazați cu respectarea prezentului regulament și a dispozițiilor legale.

Adăpostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beica 
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de Jos va ține registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în 

condițiile legii.

Gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul 

comunei, a activităţilor edilitar gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestei 

activități, aceste activități organizându-se în cadrul compartimentului cultură și administrativ.

Obiectul de activitate al personalului cu atribuții de gestionare a câinilor fără stăpân din 

comuna Beica de Jos:

- gestionarea câinilor fără stăpân 

- exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare 

referitoare la gestionarea câinilor fără stăpan.

CAPITOLUL 5 – ATRIBUŢIILE CONSILIULUIL LOCAL

Art. 4. În exercitarea funcţiilor de control şi coordonare a personalului cu atribuții de 

gestionare a câinilor fără stăpân, Consiliul Local va îndeplinii următoarele atribuţii principale:

- Consiliile locale au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în

funcție de necesități, în condițiile prevăzute de lege, adăposturi publice pentru cîinii fără stăpân.

- Consiliile locale au obligația de a încadra în serviciile pentru gestionarea cîinilor fără 

stăpân cel puțin un tehnician veterinar pentru evidență și supraveghere sau va încheia un 

contract în acest sens.

- Consiliile locale au obligația de a asigura prin servicii specializate asistența medicală 

veterinară, efectuarea unor acțiuni sanitar-veterinare prevăzute de legislația sanitar-veterinară, 

precum și identificarea și înregistrarea câinilor fără stăpân exclusiv cu medici veterinari de liberă 

practică, organizați în condițiile legii.  

- Aprobă nivelul preţurilor şi tarifelor conform legislaţiei în vigoare.

- Îndeplineşte orice alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL 6 – ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

Art. 5. Personalul cu activitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân are următoarele 

atribuţii: 

a) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului regulament privind activitatea de 

gestionare a câinilor fără stăpân.

b) răspunde de buna funcţionare în condiţiile prevăzute de legislaţia în materie.
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c) asigură şi răspunde de administrarea patrimoniului în condiţii de eficienţă şi eficacitate.

d) poate propune primarului iniţierea unor proiecte de hotărâri privind stabilirea preţurilor 

şi tarifelor.

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi sarcinile 

stabilite de Consiliul Local, Primar sau Viceprimar.

Activităţile de gestionare a câinilor fără stăpân vor asigura: 

a) Satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţii locale 

b) Ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performaţă a serviciilor prestate 

c) Protecţia şi conservarea mediului natural

d) Menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică 

- Activitatea de gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin instruirea de norme 

privind cazarea, îngrijirea, înregistrarea, sterilizarea, deparazitarea, vaccinarea şi eutanasierea 

câinilor fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incurabili, boli constatate de medical veterinar. 

- Personalul cu atribuți de gestionare a câinilor fără stăpân va asigura protecţia acestora 

conform principiilor europene de protecţie a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din 

unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează.

- Activitatea de prindere a câinilor fără stăpân se desfăşoară de către serviciile 

specializate pe baza de contract, prin echipe mobile ce vor patrula prin comună, de regulă între 

orele 22:00 – 05:00, conform planificărilor după reducerea activităţilor pietonale. Activitatea 

poate fi defăşurată şi ziua numai în condiţii speciale, la cererea unor instituţii publice, asociaţii de 

proprietari, trecători agresaţi, etc, dar numai pe baza de comandă şi fără acte de cruzime. 

- Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum şi operatorii serviciilor 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să captureze câinii în 

următoarea ordine:

    a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă 

pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;

    b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în alte locuri publice decât cele prevăzute la lit. a);

    c) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţilor.

- Capturarea câinilor se va face de către serviciile contractate de către Primăria comunei 

Beica de Jos, sau personal propriu, care trebuie să fie formate din persoane instruite în acest 

sens.
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- Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea de tratamente brutale iar persoanele 

care capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinaţi antirabic.

- Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe împreună cu şoferul mijlocului de 

transport şi vor purta echipamentul de protecţie adecvat. Se poate solicita sprijinul Poliţiei Beica 

de Jos sau Poliției locale Beica de Jos.

- Personalul calificat poate captura câinii cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată 

care utilizează gazul carbonic comprimat sau cu cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor 

seringi sau săgeţi care permit injectarea cu produse imobilizante. La nevoie se utilizează şi 

crose speciale sau plase. Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de 

aluminiu, având la capăt o buclă care poate să gliseze sau care se poate strange în jurul gâtului 

animalului, pentru a permite persoanei calificate să ţină câinele la distanţă sau să îl poată 

manipula. Bucla trebuie să fie fixată la mărimea dorită, pentru a putea evita strangularea 

animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de 

urgenţă sau atunci când este pus în 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 animalului în cuşcă. Pentru imobilizare se vor utilize numai substanţe aprobate de 

organele sanitar veterinare, prin injectare pe cale intramusculară, cu respectarea prescripţiilor 

medicale, ea fiind puţin periculoasă pentru trecători; poate fi utilizată şi orice altă asociere de 

produse autorizate cu respectarea legislaţiei în vigoare. Este interzisă utilizarea armelor pentru 

capturarea căţeilor, aceştia putând fi grav răniţi, prinderea acestora se va face manual. 

- Transportarea câinilor la adăpost se face cu respectarea următoarelor:

autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate, protecţie şi 

aerisire adecvată; fiecare animal trebuie să aibă o cuşcă separată, în condiţii speciale fiind 

acceptate maxim 2 animale; câinii pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşca iar la nevoie li se pot 

pune botniţe de nailon. Cuştile vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai 

lungi decât corpul animalului. Pentru animalele bolnave respectiv moarte vor exista cuşti 

separate. Autovehiculele vor fi dotate cu un spaţiu acoperit, protejat împotriva intemperiilor 

(ploaie, soare excesiv, frig, etc) vor fi curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului public de 

gestionare a câinilor fără stăpân, cu număr de telefon şi adresa. Autovehiculele trebuie să fie 

dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră de sticlă, instrumente 

de prindere, trusă de prim ajutor. Şoferii autovehiculelor trebuie să fie instruţi, să acorde ajutor 

animalelor bolnave şi rănite. Se interzice efectuarea eutanasiei în atovehiculele de transport 

pentru câini, dar se permite tranchilizarea câinilor în suferinţă. După capturare câinii vor fi 

transportaţi urgent la sediul de depozitare până la trezirea lor definitivă din adormire.
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  La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul 

acestora se interzic următoarele:

    a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;

    b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile;

    c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în cuşti sau 

imobilizaţi în lanţ;

    d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt 

situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor stupefiante şi 

psihotrope;

    e) transportarea câinilor fără cuşti individuale de transport;

    f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

    La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele:

    a) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de 3 ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 

săptămâni;

    b) nerespectarea obligativităţii de a hrăni de două ori pe zi căţeii cu vârsta cuprinsă între 12 

săptămâni şi 12 luni;

    c) privarea câinilor bolnavi sau răniţi de tratament medical;

    d) cazarea căţelelor cu pui în boxe cu alţi câini maturi;

    e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie şi agresivitate prevăzute 

în anexa nr. 1, care facfe parte integrantă din acest regulament;

    f) adăpostirea câinilor în ţarcuri şi cuşti în care podelele sunt acoperite de apă;

    g) aruncarea cu substanţe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curăţare a 

boxelor.

   În cadrul activităţii de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, 

personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din 

anexa nr. 1 cuprinzând informaţiile minime privind câinii fără stăpân capturaţi.

La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fişele individuale de la 

echipajele care au realizat capturarea şi transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceştia 

sunt identificaţi printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii şi înregistrează informaţiile 

minime privind câinii fără stăpân intraţi în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de 

evidenţă a câinilor fără stăpân.

La intrarea în adăpostul public, după examinarea câinilor, se va proceda la recuperarea 

câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferență de sex, vârstă, 
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talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și adăpostiți 

separat pentru ase evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți câini. 

   În cuştile comune vor fi cazaţi câinii fără stăpân capturaţi din acelaşi areal şi introduşi în 

adăpostul public în aceeaşi zi. Toate cuştile din adăpost se vor individualiza şi marca cu un 

număr unic pe adăpost. Numărul unic va fi inscripţionat lizibil pe o placă din material rezistent 

fixată la vedere pe peretele cuştii. La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic 

de identificare, reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta 

se ţine pe suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. 

Acest număr unic de identificare se alocă şi în cazul în care câinele a fost identificat 

anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripţionat. 

Numărul unic de identificare alocat va fi menţionat în formularele prevăzute la anexele nr. 1 - 3.

Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. După 

înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical de către medicul veterinar.

În adăposturi pot fi cazați câini fără stăpân care vor fi supuși acțiunilor sanitar-veterinare 

conform legislației  în vigoare și vor fi identificați prin microcipare sau prin alt mijloc alternativ de 

identificare, stabilit de catre Autoritatea Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Adăposturile trebuie să aibă asigurată, prin contract, asistență medicală veterinară.

În adăposturile publice pot fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza unităţilor 

administrativ-teritoriale care le-au amenajat.

Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuști adecvate în care să fie îngrijite 

corespunzător pe toată perioada cazării. Toate adăposturile vor avea un număr suficient de cuşti 

de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniţi. Nu se vor caza mai mulţi câini bolnavi în aceeaşi 

cuşcă.

  Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program stabilit de 

serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 -

15,00.

    Sâmbăta şi duminica şi în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea 

adopţiei nu se face.

Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu 

respectarea prezentului regulament.

   Vizitatorii sunt obligați să respecte regulamentul de vizitare și adopție, au dreptul să 

fotografieze şi să filmeze câinii din adăposturile publice, nu au voie să hrănească câinii și nu au 

voie să introducă obiecte de orice fel în cuști sau țarcuri, care ar putea aduce de suferit câinilor.
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În vederea îndeplinirii acestor obligații de către vizitatori, serviciul public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân trebuie să procedeze la amenajarea de panouri speciale la 

intrarea în adăpostul public pentru câini fără stăpân precum și în spațiile pentru prinirea 

vizitatorilor și în incinta adăpostului.

CAPITOLUL 7 – INFORMAREA POPULAȚIEI ÎN VEDEREA REVENDICĂRII ȘI ADOPȚIEI 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN. REVENDICAREA ȘI ADOPȚIA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN. 

EUTANASIEREA

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beica de Jos, va promova 

adopția și revendicarea câinilor și va informa constant populația din comuna Beica de Jos cu 

privire la programul de funcționare a adăpostului, asigurând transparența.

În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este identificat printr-un 

mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au 

următoarele obligaţii:

    a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din 

Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân;

    b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau prin 

alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

- Serviciile publice pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivel local au obligaţia de a 

comunica lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene 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. 

  Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi că animalul se află în 

custodia lor au obligaţia să se prezinte la adăposturile publice, să revendice şi să preia câinii pe 

care îi deţin, în termen de maximum 7 zile de la data anunţului.

   În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor 

cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul stabilit prin hotărârea 

consiliului local. 

- În termen de 14 zile lucrătoare de la capturare, câinii capturaţi şi înregistraţi în 

evidenţele adăposturilor pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

   a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăposturilor, câinii pot 

fi revendicaţi de către proprietari;
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   b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile 

lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau 

din străinătate, în condiţiile legii;

    c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite.

În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul 

public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte 

acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.

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 că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în 

primele 7 zile lucrătoare.

Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a publicului 

în adăposturile publice, respectiv de luni până vineri, în intervalul orar 10,00 - 18,00.

Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, al cărei 

model este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5, care fac parte integrantă din acest regulament.

   - Cheltuielile necesare aducerii la îndeplinire a procedurilor de gestionare a câinilor fără 

stăpân și prevăzute de lege sunt suportate din bugetul local şi/sau din alte surse.

    - Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost 

consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi 

şi identificaţi prin microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

- Revendicarea şi adopţia câinilor de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-

angajament, al cărei model este prevăzut în anexele care fac parte integrantă din prezentul 

regulament.

    - Adopţia câinilor din adăposturi se face cu respectarea cumulativă a următoarelor 

condiţii:

    a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile 

corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;

    b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi 

întreţinerea câinilor;

    c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, a 

vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;

    d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.

    - Se interzice abandonul câinilor revendicați sau adoptați.
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- Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de drept 

public sau de drept privat, adăposturile publice şi ale asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia 

animalelor care dau spre revendicare şi adopţie câini au obligaţia să îi înregistreze în Registrul 

de evidenţă a câinilor cu stăpân.

- Declarațiile - angajament de revendicare și adopție care sunt completate la nivelul 

adăposturilor se transmit medicului veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, 

deținător al contractului de prestări-servicii, în termen de 48 de ore de la data 

revendicării/adopției, în vederea înregistrării acestora în Registrul de evidență a câinilor cu 

stăpan.

    - Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, după expirarea termenului de 14 

zile lucrătoare de la cazarea acestora în baza unei dispoziții emise de către primar sau o 

persoană împuternicită în acest sens de către primar, în termenul stabilit prin această dispoziție, 

conform formularului prevăzut în anexa nr. 5.. 

- Termenul va fi stabilit avându-se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile 

bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat.

    - Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în parte, după ce se constată că 

au fost parcurse toate etapele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 155/2001, cu modificările 

și completările ulterioare.

- Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de liberă practică, 

organizați în condițiile legii. Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea 

animalelor.

    - Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi.

- Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat pot fi 

eutanasiaţi în condiţiile prevăzute de anexa nr. 3. În cazul în care animalul diagnosticat cu o 

boală incurabilă este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.

- Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte 

de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în adăpost

    - Cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi vor fi incinerate, cu 

respectarea normelor sanitar-veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea 

de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse.

- Adăpostul public din cadrul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân, va ţine registre speciale, vizate 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, 



11

returnaţi 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.

- Adăposturile publice care dau spre revendicare și adopție câini au obligația să îi 

înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân.

- Unităţile medical-veterinare înregistrate, care efectuează acţiunea de microcipare a 

câinilor, au obligaţia de a comunica Registrului de evidenţă a câinilor cu stăpân, în termen de 5 

zile de la data implantului, numărul de microcip. Numărul microcipului este trecut de către 

medicii veterinari, în mod obligatoriu, în carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, 

după caz, ambele documente având serii şi numere unice, conform normelor stabilite de către 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. Registrul de evidenţă 

a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari. Identificarea câinilor cu 

stăpân este obligatorie şi se suportă de către aparţinător. La sediul adăposturilor publice pentru 

câinii fără stăpân trebuie să existe o evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a 

numărului de animale moarte.

- La sediile adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân trebuie să existe și 

următoarele evidențe: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum 

toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru eutanasiere și acte de dezinfecție. Toate 

registrele trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel puțin 3 ani. 

CAPITOLUL 8 – CAZAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Cazarea câinilor se va face în obiectivul “Adăpost public pentru câini fără stăpân” care 

îndeplineşte următoarele cerinţe: permite cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce 

stresul asupra lor şi pentru a putea controla bolile.

- Câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: stare de sănătate, vârstă, sex, grad de 

agresivitate.

- Pardoselile adăpostului vor fi executate din ciment care a fost etanşat şi care permite o 

curăţare şi desinfectare uşoară, iar pentru a evita băltirea apei acestea vor fi prevăzute cu o 

înclinaţie de 2% spre o reţea de rigole care vor avea scurgere în reţeaua de canalizare. O 

suprafaţa din pardoseală este executată din lemn deasemenea cu posibilitate de scurgere. 
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- Gardurile despărţitoare vor avea o înălţime de peste 185 cm şi vor împiedica scurgerea 

de dejecţii dintr-un spaţiu în altul și vor fi confecţionate din 10 – 15 cm beton continuate cu plase 

de metal încastrate.

- Deasupra porţilor vor fi amplasate plase de sârmă cu o înălţime de aproximativ 50cm.

- Cuştile exterioare vor fi confecţionate din plasă de sârmă pe stâlpi metalici sau din lemn

și vor fi acoperite.

- Va exista un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea 

corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului vizitator.

- Adăpostirea câinilor se va face în cuşti comune cu 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp.

- Locurile împrejmuite vor avea următoarele dotări: apă potabilă curentă, vasele de apă

vor fi curăţate şi desinfectate permanent și vor fi amplasate încât animalele să nu poată urina 

sau defeca în ele şi să poată fi desinfectate uşor.

- Pentru culcuşurile câţeilor se vor folosi pături sau prosoape care pot fi curăţate şi 

desinfectate. 

- În adăpost câinii vor fi preluaţi prin înscrierea lor într-un registru de evidenţă unică sub 

semnătura unui registrator (viceprimarului), în prezenţa unui reprezentant al adăpostului cu 

specificarea obligatorie a elementelor de identificare a animalelor 

- Preluarea, înregistrarea, consultarea şi trierea câinilor aduşi în adăpost se face într-un 

spaţiu destinat acestei activităţi, suficient de spaţios şi igienizat astfel încât să asigure spaţiul 

necesar pentru mişcarea personalului iar tratarea câinilor se va face în spaţiul pus la dispoziţie 

de medicul veterinar acreditat contractat pentru efectuarea serviciilor necesare sau într-un spațiu 

amenajat la adăpost.

- Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legală de adăpostire după cum urmează: 

- căţeii în vărsta de 6 – 12 saptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, cei de peste 12 săptămâni de 2 

ori pe zi, iar cei de peste 1 an o dată pe zi, iar hrana va fi întotdeauna proaspătă. Hrana uscată 

va fi administrată individual şi supravegheat.

- Zilnic se va face curăţarea, spălarea şi dezinfecţia fiecărei cuşti sau boxe precum şi 

înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe perioada efectuării curăţeniei 

apa şi desinfectantul să nu vină în contact cu animalele. 

- se va amenaja un spaţiu pentru depozitarea cadavrelor în vederea transportului la 

incinerator. Acest spaţiu nu va fi deschis vizitatorilor sau persoanelor străine adăpostului. 

CAPITOLUL 9 – EVIDENŢA, ÎNTREŢINEREA ŞI APROVIZIONAREA CU MATERIALE, 

HRANĂ, USTENSILE ŞI MEDICAMENTE
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Evidenţa adăpostului 

- Registrul va cuprinde: data şi ora primirii în adăpost, semnătura predătorului, 

semnalmente (culoare, talie, sex, etc), elemente perticulare 

- Accesul în adăpost se va face pe baza de legitimaţie pentreu persoanele direct 

interesate, iar vizitatorii vor avea acces doar împreună cu unul dintre angajaţii ad[postului de 

gestionare a câinilor fără stăpân. Vizitatorii vor fi trecuţi într-un registru unic de evidenţă care va 

cuprinde: data şi ora intrării în adăpost, semnătura persoanei, datele de identificare (nume, 

prenume, serie şi nr. CI/BI, CNP), motivul accesului în adăpost.

- Pentru încredinţare, adopţie sau preluare de către persoane fizice sau juridice a câinilor, 

registrul de evidenţă va cuprinde: data şi ora adopţiei, numărul de înregistrare (crotal/tatuaj, cip), 

semnalmetele generale şi particulare ale câinelui, datele solicitantului (nume, prenume, 

asresă,serie şi nr. CI/BI, CNP, telefon), angajament, semnătura de preluare.

- Pentru medicamentele considerate periculoase registrul va cuprinde: numele şi 

prenumle persoanei autorizate sanitar veterinar, motivul întrebuinţării, data întrebuinţării, 

cantitatea, semnătura (ștampila).

- Registrele de evidenţă vor fi înregistrate, numerotate, ştampilate şi vizate de către 

reprezentantul autorizat al adăpostului (viceprimar).

Aceste registre se prezintă după cum urmează: 

1. Registru intrări ieşiri animale în adăpost 

2. Registru animale accidentate

3. Registru imunologic 

4. Registru animale moarte în adăpost 

5. Registru vizitatori 

6. Registru evidenţe hrană 

7. Registru substanţe periculoase 

8. Registru substanţe toxice 

9. Registru revendicare / adoptare animale 

CAPITOLUL 10 - ADOPȚIA LA DISTANȚĂ A CÎINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Începând cu cea de a 8-a zi de staționare a câinilor fără stîpân în adăpostul public din 

comuna Beica de Jos, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din 

țară și din străinătate. Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-
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angajament al cărei model este prevăzut la anexa nr. 4. Formularul poate fi completat şi semnat 

şi în format electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor.

    Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, înregistraţi în Registrul de evidenţă a câinilor 

cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special destinate.

    După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi prin 

această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să 

prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptaţi pe durata respectării de către adoptator 

a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă. Operatorii serviciilor 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligaţi să îl anunţe, în termen de două 

zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanţă în legătură cu orice situaţie care intervine în starea de 

sănătate a câinelui adoptat.

    Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile necesare 

pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia tratamentelor 

medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile. Cheltuielile de întreţinere în 

adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la distanţă sunt stabilite prin hotărâre a 

consiliului local. La stabilirea sumei se vor lua în calcul prin deviz estimativ următoarele 

elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilităţi, 

materiale.

Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la distanţă 

de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înainte ca 

acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 24 de 

ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile 

de la finalizarea tratamentelor.

    Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia să utilizeze donaţiile 

efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi, după caz, tratarea 

câinilor adoptaţi prin această procedură.

    Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă de 14 zile 

lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau dacă acesta 

nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 

medicale în termenul prevăzut.

    Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limitat.
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Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale, numărul 

celor adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în 

adăposturi.

    Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea peste perioada de 

14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă 

există spaţii suficiente de cazare şi resurse financiare pentru întreţinerea lor.

    Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o dispoziție a primarului, 

pentru fiecare câine în parte.

CAPITOLUL 11 - PARTICIPAREA ASOCIAȚIILOR ȘI FUNDAȚILOR PENTRU PROTECȚIA 

ANIMALELOR LA ACȚIUNILE DE CAPTURARE, ADĂPOSTIRE, DEPARAZITARE, 

VACCINARE, STERILIZARE SAU ADOPȚIE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN COMUNA 

BEICA DE JOS

Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor interesate asistă la acţiunile de 

capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor 

fără stăpân, efectuate de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân în 

baza unei solicitări scrise. Serviciile pentru gestionarea câinilor fără stăpân înregistrează 

solicitările asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor pentru participarea la aceste 

acţiuni.

    Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la 

examinarea medicală trebuie să aibă studii de specialitate în acest domeniu.

    (4) Informaţiile cu privire la acţiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, vaccinare, 

sterilizare şi revendicare sau adopţie a câinilor fără stăpân se comunică asociaţiilor şi fundaţiilor 

pentru protecţia animalelor înregistrate care au solicitat participarea la acţiunile prevăzute mai 

sus, prin mijloace electronice, şi trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân.

    Aceste activităţi se desfăşoară în absenţa reprezentanţilor asociaţiilor şi fundaţiilor pentru 

protecţia animalelor în următoarele situaţii:

    a) nu există o solicitare formulată de către asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor;

    b) reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate nu s-au 

prezentat la locul şi în intervalul orar în care erau programate acţiunile respective.
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   Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor care participă la

activităţile prevăzute mai sus au obligaţia de a nu perturba buna desfăşurare a activităţilor 

respective.

    În cazul în care există solicitări în ceea ce priveşte montarea unui sistem de monitorizare 

video cu redare on-line, streaming-live, în spaţiile de cazare a câinilor din adăposturile publice 

din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigură pe cheltuială proprie din punct de 

vedere material achiziţionarea, montarea şi funcţionarea acestora, operatorii serviciilor 

specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot permite acest lucru.

CAPITOLUL 12 – FINANŢAREA ADĂPOSTULUI ŞI A ACTIVITĂŢII DE GESTIONARE A 

CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN

Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare, exploatare şi administrare ale adăpostului 

şi activităţii de gestionare a câinilor fără stăpân respectiv pentru întreţinerea, reabilitarea şi 

exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente se asigură de la bugetul local şi din sprijin 

nerambursabil, conform legislaţiei pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor aprobate, a unor sume 

reprezentând contravaloarea serviciilor prestate sau donaţiilor cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a 

activităţii prestate 

b) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale 

c) recuperarea cheltuielilor prin tarife şi taxe locale 

d) acoperirea prin tarife şi taxe locale cel puţin a sumelor investite şi a cheltuielilor curente 

de funcţionare a adăpostului şi gestionare a câinilor fără stăpân

e) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fizice 

specifice infrastructurii edilitar-urbane aferente acestui serviciu prin preţ, tarife şi taxe locale. 

Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură din următoarele surse: 

a) venituri proprii                                                                                                    

b) sprijin nerambursabil obţinut prin angajamente bilaterale sau multilaterale                                    

c) taxe                                                                                  

d) transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru obiective incluse în cadrul 

unor programe de investiţii realizate cu sprijin financiar extern la a căror finanţare participă şi 

Guvernul                                                                                                                                         

e) donaţii şi sponsorizări                                                                                                                 
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f) alocări de la bugetul local                                                                                                           

g) alte surse constituite potrivit legii.                                                                                                                         

                                                                                                                            

CAPITOLUL 13 – PREŢURI, TAXE ŞI TARIFE                                                                                             

                                                                                                                                       

Aprobarea preţurilor, a tarifelor şi a taxelor se face de către Consiliul Local. 

           Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza formularului de 

revendicare/adopţie şi a declaraţiei-angajament, al carei model este prevăzut în anexe, cu 

achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile de prindere, medicale şi de întreţinere. 

1) Taxa unică pentru revendicare face parte din prezenta hotărâre. Taxa unică pentru 

revendicare de către persoane fizice sau juridice a animalelor fără stăpân se stabileşte la 100 lei

+ cheltuieli deparazitare 10,00 ron / 10 kg. 

2) Sunt scutite de la plata taxei unice prevăzute la punctul 1 organizaţiile de protecţia 

animalelor care îndeplinesc următoarele condiţii: prezintă dovada deţinerii unui adăpost pentru 

cazarea câinilor fără stăpân autorizat de DSVSA, prezintă copie după contractul de asitenţă 

veterinară, declaraţie privind capacitatea de cazare a adăpostului deţinut pentru a evita 

suprapopularea adăpostului. 

3) Taxa de identificare a fiecărui animal în parte se stabileşte la 30 lei.

4) Taxele prevăzute mai sus se achită la compartimentul financiar-contabil și 

administrație publică locală din cadrul Primăriei comunei Beica de Jos și se fac venit integral la 

bugetul local al Consiliului Local Beica de Jos urmând a fi utilizaţi în folosul Adăpostului pentru 

câini fără stăpân. 

                                         CAPITOLUL 14 – SANCŢIUNI

Încălcarea prevederilor legale care privesc specificul obiectului de activitate precum şi a 

prezentului Regulament, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 

după caz. 

1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

a) împiedicarea prin orice mijloace de către persoane fizice sau juridice a echipajelor 

mobile în spaţiu comunitar de a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, agresarea personalului ce 

capturează câini comunitari de diverse persoane se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 

lei pentru persoane fizice sau juridice.

b) eliberarea de către persoane fizice sau juridice a unor câini pe domeniul public se 
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sancţionează cu amendă de la 200 la 500 lei.

c) eliberarea de către persoane fizice sau juridice a unor câini după ce aceştia au fost 

revendicaţi sau adoptați se sancţionează cu amendă de la 3000 la 6000 lei

2) Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului verbal de contravenţie se face de 

către viceprimar şi personalul compartimentului Poliție  locală, ordine și liniște publică.

3) Contravenientul poate achita amenda conform O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic 

al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                                  

CAPITOLUL 15 – DISPOZIŢII FINALE 

  

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Beica de Jos are obligația de 

a raporta trimestrial DSVSA a județului Mureș numărul de câini capturați, revendicați, adoptați, 

adoptați la distanță, menținuți în adăpostul public și eutanasiați.                       

Prezentul regulament poate fi modificat şi / sau completat, prin Horărâre a Consiliului 

Local Beica de Jos şi se consideră modificat şi / sau completat de drept în momentul apariţiei de 

dispoziţii legale contrare.

   ANEXA 1

CONDIŢII MINIME

pentru funcţionarea unui adăpost pentru câini

    A. Cazarea animalelor

    1. Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi pentru a controla 

bolile.

    2. Animalele vor fi separate pe următoarele criterii:

    a) stare de sănătate;

    b) vârstă;

    c) sex;

    d) grad de agresivitate.

    Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.
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    3. 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.

    4. Pereţii dintre cuşti trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să împiedice 

scurgerea apei şi a dejecţiilor de la o cuşcă la alta.

    5. Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele:

    a) cărămidă tencuită şi vopsită;

    b) metal încastrat în beton;

    c) beton;

    d) plasă de sârmă.

    6. Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm.

    7. Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din lemn.

    8. Adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea 

încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de alergare trebuie să 

împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de alergări.

    9. Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea 

corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor.

    10. În 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.

    11. Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare 

în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi cu lacăte pentru 

a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor.

    B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale

    1. Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:

    a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;

    b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp;

    c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp;

    d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp.

    2. Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări:

    a) să existe apă potabilă în permanenţă;

    b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii unui nou 

animal în cuşcă;
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    c) 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;

    d) dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru odihnă şi 

culcuşuri;

    e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de carton, care pot fi 

curăţate şi dezinfectate uşor.

    3. Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod.

    4. Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.

    5. Sala pentru eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar 

în limita posibilităţilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

    6. Fiecare adăpost va fi dotat cu o sală de chirurgie sau cu mai multe, în funcţie de capacitate, 

cu respectarea normelor sanitare veterinare în vigoare. În aceste săli se vor desfăşura 

intervenţiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum şi eutanasierea.

    C. Controlul bolilor

    1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi înregistrat în fişa 

individuală şi în registrul central.

    2. Examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în lipsa acestuia, de 

către tehnicianul veterinar.

    3. Se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de boală şi să le 

aducă la cunoştinţă personalului veterinar.

    D. Hrănirea câinilor şi curăţenia adăposturilor

    1. Căţeii în vârstă 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.

    2. Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă. Hrana va fi administrată individual şi 

supravegheat.

    3. Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic.

    4. Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui nou animal.

    5. În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.
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    E. Vehiculele

    1. Fiecare adăpost trebuie să aibă unul sau mai multe vehicule pentru transportul câinilor.

    2. Vehiculele trebuie să ofere câinilor siguranţă, securitate, protecţie împotriva intemperiilor 

naturii şi aerisire adecvată. Fiecare câine trebuie să aibă o cuşcă separată. Trebuie să existe o 

cuşcă separată pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi.

    3. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân şi cu numărul de telefon.

    4. Vehiculul trebuie să posede următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice sau din fibră 

de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim-ajutor.

    5. Şoferii vehiculelor trebuie să fie instruiţi să acorde ajutor câinilor bolnavi şi răniţi.

    6. Se interzice efectuarea eutanasiei în vehicule de transport pentru câini, dar se permite 

tranchilizarea câinilor în suferinţă.

    ANEXA 2

NORME

privind capturarea şi transportul câinilor

    A. Capturarea câinilor

    1. Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al consiliilor locale, care trebuie 

să fie format din persoane instruite în acest sens.

    2. Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care 

capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic.

    3. Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului de 

transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat.

    4. 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 buclă care 

poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei 

calificate să ţină câinele la distanţă 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 
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şi care sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea câinelui în cuşcă, aflate pe sol şi apoi 

încărcate în autovehicul.

    5. Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi 

imobilizaţi prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare.

    6. Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a celor 

două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 5 

minute, şi fiind puţin periculoasă pentru trecători.

    7. O altă asociere de produse foarte eficientă - etorfină cu acepromazină - poate fi folosită cu 

respectarea legislaţiei în vigoare.

    8. Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia putând fi răniţi grav.

    B. Transportul câinilor

    1. Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii 

se vor transporta în cuşti individuale.

    2. Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului.

    3. Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia animalului. 

Cuşca trebuie să 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.

    4. Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva intemperiilor 

naturii.

    ANEXA 3

EUTANASIEREA CÂINILOR

    1. Eutanasierea câinilor se efectuează de către un medic veterinar de liberă practică, 

organizat în condiţiile legii.

    2. Eutanasierea câinilor se realizează conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, 

aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari.

    3. Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice şi care poate 

decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase.
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    ANEXA 4

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

    CONSILIUL LOCAL ..............................

    Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân

    Adresa:

    Telefon:

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT

nr. ....../..........

    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., 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/să 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:

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia sau 

pentru a fi vaccinat antirabic;

    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau al 

înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile;

    4. 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;

    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze câinele 

adoptat;

    6. 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,

    ................................................
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    ANEXA 5
FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE

    Antetul
    Adresa:
    Telefonul:

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:

    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui;

    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia 

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;

    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii 

sau al înstrăinării acestuia;

    4. 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;

    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze 

câinele adoptat;

    6. 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,

    ................................................
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ANEXA 1
    la normele metodologice

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE

    1. Informaţii despre câine

    a) Numărul de identificare (dacă există)

    b) Rasa

    c) Sex: M              F

    d) Culoare

    e) Semne particulare

               _

    f) Talie: |_| mică (sub 10 kg)

               _

              |_| mijlocie (11 - 20 kg)

               _

              |_| mare: (peste 20 kg)

                        _

    g) Stare generală: |_| foarte proastă

                        _

                       |_| proastă

                        _

                       |_| moderată

                        _

                       |_| bună

                        _

                       |_| foarte bună

    2. Informaţii privind capturarea:

    a) Ziua ..... luna ........ anul .........

    b) Locul capturării: Zona/cartierul ............... Strada ...............

    c) Ora capturării:

    3. Informaţii privind echipa de capturare:

    Indicativ mijloc de transport ............................................

    Numele ............ Prenumele .............

    Semnătura .........



26

    ANEXA 2
    la normele metodologice

INFORMAŢII MINIME

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost

    1. Informaţii despre câine (conform Formularului individual de capturare)

    2. Informaţii privind capturarea şi echipa de capturare (conform Formularului individual de 

capturare)

    3. Informaţii privind cazarea:

    a) numărul unic de identificare atribuit la intrarea în adăpost;

    b) data şi ora cazării în adăpost;

    c) caracteristicile individuale ale animalului;

    d) numărul unic al cuştii;

    e) starea de sănătate a animalului:

                       _

    1. clinic sănătos |_|

                     _

    2. semne clinice |_|

    4. Informaţii privind eutanasierea:

    a) motivul eutanasierii;

    b) substanţa utilizată pentru eutanasiere;

    c) numele persoanei care realizează eutanasia.

    5. Informaţii referitoare la adopţie:

    a) nr. de identificare;

    b) numărul fişei de adopţie.

    6. Informaţii medicale:

    a) data deparazitării;

    b) data vaccinării antirabice;

    c) data sterilizării;

    d) persoanele care au instrumentat manoperele.
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    ANEXA 3
    la normele metodologice

MODELUL

tabelului prevăzut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de 

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

stăpân

_____________________________________________________________________________
_
|Nr. |Data      |Sex |Adresa |Caracteristici|Număr unic 
de|Microcip/|Observaţii|
|crt.|capturării|    |       |              |identificare |Crotaliu |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |          |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |          |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |          |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |         |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |          |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
|    |          |    |       |              |             |         |          
|
|____|__________|____|_______|______________|_____________|_________|________
__|
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    ANEXA 4
    la normele metodologice

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ
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, în următoarele condiţii:

    1. va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului 

local;

    2. 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

    ...................................
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    ANEXA 5
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL .............................................

    Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân

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 ........................... 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)


