
 
                     REGULAMENT         ANEXA 1 LA HCL __ 

 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân la nivelul UAT Municipiul Făgăraș 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE 

 

ART. 1 – (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic şi condiţiile în care se 

desfăşoară activitatea Serviciului Specializat pentru Gestionare a Câinilor fără Stăpân la 

nivelul UAT Municipiul Fagaras. 

 în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în : 

      Ordonanta de Guvern  din 02 septembrie 2016 privind organizarea şi     

desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 Hotararea Guvernului nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a OUG 155/2001  

 Legea Nr. 227 din 23 aprilie 2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a 

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

stăpân  

 Ordonanta Guvernului Nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodarirea 

localităților urbane și rurale 

 Ordonanta Guvernulu Nr. 24 din 24 august 2016 privind organizarea și 

desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală 

 Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 119 din 21 februarie 2014  pentru aprobarea 

Normelor de igiena și a recomandaărilor privind mediul de viață al populației 

 Ordinul ANSVSA Nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea Normelor  privind 

identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân 

      Legea Nr. 205 din 26 mai 2004 privind protectia animalelor,  

 Legea Nr. 100 din 19 mai 2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de 

servicii 

 Legea Nr. 60 din 24 martie 2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru 

protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 

 

ART. 2 – (1) În sensul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au 

următoarele semnificaţii: 

 

a) adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-

teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân; 

b) adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, 

asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor; 



c) adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către 

persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 

modificata şi completata si a prevederilor art. 8 alin. (3) din OG 155/2001, modificata si 

completata, adoptatorul capatand calitatea de detinator de animal de companie ; 

d) adoptie la distanta - procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin (2) si (5) din 

OUG nr. 155/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele fizice si juridice isi 

pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor necesare intretinerii cainilor fara stapan in 

adaposturile publice pe o perioada prevazuta la art. 4 alin (1) din OUG nr. 155/2001; 

e) abandonul – consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea omului, pe 

domeniul public, fara hrana, adapost si tratament medical; 

f) activitate de ecarisaj – activitate de colectare a deseurilor de origine animala/ subproduse 

de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman, in scopul procesarii sau 

incinerarii/coincinerarii acestora, incluzand serviciile de transport, depozitare si manipulare a 

acestora, dupa caz; 

g) capturare - operatiunea de prindere a cainilor efectuata de catre operatorii serviciilor 

specializate de gestionare a cainilor fara stapan; 

 h) caine periculos –caine care apartine urmatoarelor rase, grupate in doua categorii, dupa 

cum urmeaza:  

Categoria I ; câini de lupta și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câinii 

de tip Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor;  

Categoria a – II- a : câinii din rasele Staffordshire, Bull Terrier, American 

Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweillwer, Dog Argentinian, Mastino Napoletano, Fila 

Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso și metișii lor;  

i) caine agresiv – orice câine care fara să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale 

domestice în locuri publice sau private și orice câine care participa la lupte între caini sau 

care a fost antrenat în acest scop. Nu intra în aceasta categorie căinii care ataca sau musca o 

persoana care a patruns fără drept, în orice mod, într-o proprietate privata sau publica 

protejată de acel câine sau de orice alt câine folosit de unitățile de poliție, jandarmerie, de alte 

unități militare, de unități vamale sau de serviciile publice de securitate, protectie și pază, 

chiar dacă, aflandu-se în misiune, a atacat sau mușcat o persoana;  

j) câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 

k) caine /animal fără stăpân – orice câine/animal crescut, adapostit, ținut pe domeniul public, 

în locuri publice sau în spațiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau 

deținatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați 

prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilite de catre Autoritatea Sanitar 

– Veterinară și pentru Siguranța Animalelor; 

l) deseuri de origine animala – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate 

consumului uman, porțiuni sau cadavre întregi de animale; 

m) examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat 

în condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea starii de sanatate a cainilor;  

n) eutanasia – act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a câinilor fără stăpân 

care sunt bolnavi cronic sau incurabil ori care nu au fost revendicați sau adoptați în conditiile 

si in termenele stabilite de lege;  

o) gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operaţiuni şi proceduri care au ca scop 

controlul populaţiei de câini fără stăpân; 

m) asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor – organizatie neguvernamentala, 

infiintata in temeiul prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata 

cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile 

ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carui statut 

figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor; 



p) serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan – serviciu de utilitate publica, 

infiintat la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale, in conditiile legii, de consiliul local, in 

scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii administrativ – teritoriale respective;  

q) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan - persoana 

juridica de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in 

domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in 

conditiile legii realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan;  

r) mijloc de identificare – orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 

medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului 

cainelui, respectiv a serviciului public care a gestionat cainele;     

s) identificare – operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, precum 

si operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de identificare ale 

detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia;  

t) înregistrare - operaţiunea prin care datele inscripţionate pe mijlocul de identificare al 

animalului, precum şi alte date sunt introduse în registrele de evidenţă a câinilor; 

u) microcip – mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea 

animalului, in dreptul omoplatilor si care contine un numar unic criptat sub forma unui cod 

de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;  

u) insotitor – persoana direct raspunzatoare de bunastarea animalelor care le insoteste in 

timpul calatoriei; 

v) sterilizare – operatiune prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a 

cainilor;      

 x) vecini – proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ 

in care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice; 

y) unitate de ecarisaj - unitate apartinand persoanelor fizice sau juridice inclusiv institutiilor 

publice, care desfasoara activitati de ecarisaj in baza autorizarii si/sau aprobarii dupa caz, 

potrivit prevederilor legale;  

 

CAP. II – ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SERVICIULUI PENTRU 

GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL FAGARAS 

 

ART. 1- (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul 

UAT Municipiul Fagaras acţionează în interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul 

în care organizează, coordonează şi controlează gestionarea câinilor fără stăpân din 

Municipiul Fagaras .  

(2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Fagaras urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi 

bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, 

prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, 

reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, 

precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.  

ART. 2 – (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Fagaras realizează următoarele activităţi, in conformitate cu prevederile prezentului 

regulament: 

a) strangerea/capturarea cainilor fara stapan, pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor 

fizice sau juridice si nu numai; 

b) identificarea, înregistrarea şi raportarea câinilor comunitari, realizarea unei baze de 

date şi gestionarea ei 

c) transportul cainilor capturati in adapost; 



d) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de 

protectie a animalelor; 

e) cazarea, hranirea,ingrijirea cainilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea controlul 

bolilor cainilor in adaposturi cu respectarea normelor legale,inregistrarea lor intr-o 

evidenta unica; 

f) eutanasierea cainilor fara stapan care sunt bolnavi cronici sau incurabili ori care nu au 

fost revendicati sau adoptati in conditiile si in termenele stabilite prin legislatia in 

vigoare; 

g) adoptia sau adoptia la distanta si revendicarea cainilor;  

h) asigurarea adaposturilor temporare pentru caini, cu avizul serviciului de specialitate 

sanitar-veterinar 

(2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Fagaras, in 

baza evaluarii numărului de câini fără stăpân aflaţi pe raza Municipiului Fagaras, va intocmi 

un plan de acţiune pentru gestionarea acestora, Anexa nr. 1A la prezentul regulament 

(3) Planul de actiune trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente:  

a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori; 

b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului ; 

c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mijloacelor de transport si 

capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocata cainilor 

adoptati la distanta 

d) prezentarea resurselor personale si materiale necesare,respectiv numarul mijloacelor de 

transport si capacitatea acestora, personalul pentru transport, personal pentru capturare, 

personal pentru ingrijire;  

e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse;  

f) planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor defalcat pe luni;  

g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan;  

h) termene precise pentru aplicarea masurilor;  

i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului care 

trebuie efectuata semestrial. 

ART. 3 – (1) Indicatori de performanţă a serviciului specializat pentru gestionarea 

câinilor fară stăpân. Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului specializat 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul UAT Municipiul Fagaras. 

    (2) Indicatorii de performanţă ai serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân sunt prevăzuţi în Anexa nr.1B la prezentul regulament. 

    (3) Activităţile serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân vor asigura:  

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale;  

b) continuitatea serviciului;  

c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate;  

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei serviciului pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân;  

e) protecţia şi conservarea mediului natural;  

f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. 

ART. 3  - (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul 

UAT Municipiul Fagaras. 

 va gestiona baza de date organizată la nivelul Municipiului Fagaras. 

(2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Fagaras tine evidenta câinilor fără stăpân capturaţi pe raza Municipiului Fagaras, in Registrul 

de evidenţă a câinilor fără stăpân  

(3) Serviciul specilaizat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Fagaras, a cel putin un tehnician veterinar pentru evidenţă şi supraveghere iar identificarea şi 



înregistrarea câinilor fără stăpân se va efectua exclusiv cu un medic veterinar de liberă 

practică, organizat în condiţiile legii, a carui servicii sunt contractate de catre operator.  

(4) Personalul veterinar al Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân din Municipiul Fagaras are următoarele competenţe: 

a) sa presteze serviciile la sediul adapostului de pe sos. Hurezului, nr.7; 

b) sa fie prezent la receptia animalelor capturate de pe raza UAT Fagaras; 

c) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite; 

d) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi 

transportul animalelor; 

e) înregistrarea câinilor fără stăpân în Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân, pe baza 

datelor din formularul individual de capturare, conform prevederilor legale; 

f) sa efectueze trierea animalelor in functie de starea de sanatate, gradul de agresivitate si 

sexul acestora; 

g) sa verifice si sa aplice mijloace de identificare a cainilor introdusi in adapost; 

h) sa evalueaze starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăpostul public; 

i) sa propuna actiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, sa verifice substantele 

folosite, suprafetele supuse acestor actiuni si modul de aplicare , toate acestea fiind 

consemnate in Registrul de evidenta a dezinfectiilor, dezinsectiilor si deratizarilor. 

 (5) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului 

Fagaras are obligatia de a asigura tuturor câinilor din adăpostul public, condiţii de cazare, 

hrană şi apă în cantitate suficientă, tratament medical, îngrijire şi atenţie, în conformitate cu 

prevederile legale în domeniu. 
(6) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 

Fagaras are obligaţia de a comunica lunar la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor Brasov, numărul de câini înregistraţi şi numărul de microcip. 
ART. 4 – (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului 

Fagaras poate încheia protocoale de colaborare cu unităţile administrativ - teritoriale cu care 

se învecineaza, cu aprobarea Consilului Local a Municipiului Fagaras. 

(2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului 

Fagaras poate încheia parteneriate, cu organizaţiile de protecţie a animalelor interesate de 

promovarea adopţiilor şi sterilizarea câinilor. 

 ART. 5 – (1) Beneficiarii serviciilor de gestionare a câinilor fără stăpân sunt: 

- casnicii: persoane fizice si asociatii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului, 

având în vedere arealul domeniului public pe care se va desfăşura serviciul, respectiv: spaţii 

verzi (parcuri, scuaruri şi locuri de joacă); în toate cartierele ; pe toate căile de acces şi 

drumuri publice ; terenuri virane; malurile raurilor ,Zona dealul Galatiului; zone demolate şi 

neconstruite; în alte locuri, în situaţii de urgenţă, când se acţionează în baza unor dispoziţii 

legale;în alte cazuri solicitate.  

- Agenti economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul municipiului Fagaras; 

- Institutii publice cu sedii /filiale in municipiul Fagaras. 

 

CAP.III – CAPTURAREA CAINILOR FARA STAPAN   

 

ART. 1 – (1) Câinii fără stăpân capturaţi in Municipiul Fagaras vor fi transportaţi în 

Adăpostul public pentru câiniir fără stăpân amenajat pe sos. Hurezului, nr.7, unde vor fi 

cazaţi, cu respectarea prezentului regulament şi a dispoziţiilor legale.  

(2) În adăpostul public vor fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi in Municipiul 

Făgăraș.  

(3) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, va asigura 

soluţionarea cazurilor ce fac obiectul sesizărilor persoanelor fizice sau juridice cat si la 



propunerea autoritatii publice locale, în ordinea dată de legislaţia în materie, de gravitatea 

situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi aflate în desfăşurare, astfel: 

    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. 

           (4) Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan va asigura protectia 

acestora conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia 

cetatenilor din unitatea administrativ teritoriala in care functioneaza. 

ART. 2 -  (1) Capturarea cainilor se face de catre Serviciul specializat pentru gestionarea 

cainilor fara stapan, care este obligat sa respecte normele specifice de protectie a muncii si sa 

fie instruit corespunzator, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

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

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

b) Pentru capturarea câinilor se va lucra în echipe de câte doi plus şoferul mijlocului de 

transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat. 

c) Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan va participa, la solicitarea 

Politiei, la capturarea câinilor periculoşi şi agresivi care urmează a fi confiscati, conform 

prevederilor legislatiei în vigoare 

d) Capturarea câinilor se poate face  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 

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

calificate să ţină câinele la distanta şi să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea 

dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanşare rapida fiind utilizat 

pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus într-o cuşcă.  

d) Câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor-capcana, 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. 

e) Capturarea cainilor foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, 

se poate face prin imobilizare prin metode adecvate, cu respectarea legislaţiei sanitar-

veterinare. Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanţă a unor 

substanţe stupefiante şi psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 

efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în 

condiţiile legii. Utilizarea substanţelor stupefiante şi psihotrope la imobilizarea câinilor fără 

stăpân va fi efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie. 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 alta asociere de produse foarte eficientă - 

etorfina cu acepromazina - poate fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare.  

      (2) Imediat după capturarea personalul specializat completează formularul individual de 

capturare conform modelului din Anexa nr. 1C cuprinzând informaţiile minime privind câinii 

fără stăpân capturaţi. 

 

 

CAP.IV – TRANSPORTUL CAINILOR FARA STAPAN   
 

 ART. 1 - (1) Transportarea acestora la adapost se face cu respectarea urmatoarelor: 

a) autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie 

impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata; 

b) câinii docili pot fi transportati până la adăpost în vehicule închise de tip camionetă. 



c) fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separata, in conditii speciale fiind acceptate 

maximum 2 animale; caini pot fi legati cu o lesa de colier in cusca iar la nevoie li se pot pune 

botnite de nylon.Custile vor fi fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul 

calatoriei. 

d) custile vor fi alese in functie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat corpul 

animalului. Aceste custi trebuie sa fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. 

Se pot utiliza si custi din material plastic. 

e) pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista custi separate; 

f) autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan si cu nr. de telefon; 

g) autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice 
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instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor; 

h) soferii autovehiculelor precum şi însotitorii trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor 

animalelor bolnave. Se permite tranchilizarea cainilor in suferinta; 

 (2) Condiţiile privind protecţia animalelor în timpul transportului sunt reglementate prin 

Regulamentul CE nr. 1/2005 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al 

operaţiunilor conexe şi de modificare a directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a 

Regulamentului CE nr. 1.255/97/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 3 

din 5 ianuarie 2005, şi prin Regulamentul CE nr. 1.255/97/CE privind criteriile comunitare 

pentru punctele de control şi de modificare a planului de rută prevăzut în anexa la Directiva 

91/628/CEE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 174 din 2 iulie 1997. 

ART. 2 - (1) La capturarea , manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si 

transportul acestora se interzic : 

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 

g) se interzice efectuarea eutanasiei in autovehiculele de transport pentru caini; 

h) este interzisă utilizarea armelor pentru capturarea căteilor (mai mici de 6 luni) aceştia 

putând fi grav răniti. 

i) este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla in alta zona. 

 

CAP.V – ADAPOSTIREA CAINILOR FARA STAPAN   

 

ART. 1 - (1) În adăposturile publice pot fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza 

unităţilor administrativ-teritoriale care le-au amenajat, precum şi câinii fără stăpân din 

unităţile administrativ-teritoriale vecine în baza unor protocoale de colaborare, încheiate 

potrivit art. 3 alin. (1)din HG nr.1059/2013 şi comunicate Autorităţii Naţionale Sanitare 

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. 

(2) Adăpostul public pentru animalele fără stăpân aparţine unităţii administrativ-

teritoriale, va fi administrat de către Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân şi se vor respecta prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare. 



(3) Animalele fără stăpân vor fi cazate în adapost pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. 

Populatia trebuie informată despre existenta adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea 

de adoptie sau revendicare, prin afişare la sediul adăpostului 

ART. 2 - (1) Cazarea animalelor  se va face la Adapostul public pentru caini fara stapan 

situat in Fagaras, sos. Hurezului, nr.7 care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte : 

a) sa permita cazarea animalelor in custi separate pentru a reduce stresul asupra lor si pentru 

a putea controla bolile; 

b) animalele vor fi separate dupa urmatoarele criterii: 

 - stare de sanatate 

 - varsta 

 - sex 

 - grad de agresivitate 

c) mamele care lapteaza vor fi cazate impreuna cu puii; 

d) pardoselile vor fi executate/ sunt  din ciment care a fost etansat si care permite o curatare 

si dezinfectare usoara, iar pentru a evita baltirea apei in exces vor fi inclinate spre o retea de 

canalizare; 

e) peretii dintre custi sunt din plasa de sarma , au cel putin 185 cm inaltime si sunt prevazuti 

cu bordura ca sa impiedice scurgerea apei si dejectiilor de la o cusca la alta; 

f) peretii custilor vor fi confectionati din unul din urmatosarele materiale: caramida tencuita 

si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasa de sarma. 

g) deasupra peretilor despartitori se pune o plasa de sarma la inaltimea de 60 cm 

h) custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din lemn; 

i) adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii 

de deseuri zilnice; 

j) trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea 

corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor, personalului si publicului 

vizitator; 

k) in toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poata fi deschise; 

l) custile exterioare vor fi acoperite; 

m) animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuşti 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. 

o) 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. Pe fiecare cuşcă se ataşează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în 

Anexa nr. 1D. 

      (2) Spatiile pentru adăpostire şi pentru interventii medicale: 

 a) custile individuale corespund urmatoarelor dimensiuni minime : 

  - pentru caini de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m
2
; 

  - pentru caini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m
2
; 

  - pentru caini de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m
2
; 

- custile commune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 mp; 

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

adăpostul public în aceeaşi zi 

 

     (3) Locurile imprejmuite/custile trebuie sa aiba urmatoarele dotari: 

a)  sa existe apa potabila in permanenta, 



b) vasele pentru alimentare sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea aducerii 

unui nou animal in cusca, 

c) vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in ele 

si sa poata fi curatate si dezinfectate usor, 

d) daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduir pentru odihna si culcusuri, 

e) pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi 

curatate si dezinfectate usor. 

ART. 3 - (1) Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod. 

Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să asigure 

permanenta adăposturile publice pentru câinii fără stăpân în vederea supravegherii câinilor 

timp de 24 de ore pe zi, a adăpării suplimentare a câinilor, a hrănirii puilor.  
     (2) Preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea cainilor adusi in centru se face intr-un 

spatiu destinat acestei activitati, suficient de spatios si igienizat astfel incat sa asigure spatiul 

necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin pentru adoptii. 

     (3) 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. 

(4) Fiecare adăpost va fi dotat cu o sala 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. Serviciul 

pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia să obtină toate autorizatiile pentru buna 

desfăşurare a activitătii. 

     (5) Clădirea care adăposteşte facilitătile pentru tratamente medicale, îngrijirea şi 

prepararea hranei, spatii administrative şi tehnice, se asigură prin organizarea functională a 

spatiilor interioare, separarea fluxurilor, respectând normele igienico-sanitare. 

 

CAP.VI – HRANIREA CAINILOR FARA STAPAN  SI CURATENIA 

ADAPOSTULUI 

 

ART. 1 - (1) Căţeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în vârsta 

de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de doua ori pe zi. Câinii peste un an vor fi 

hrăniţi o data pe zi. 

     (2) Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspăta. Hrana va fi administrată individual şi 

supravegheat. 

     (3) Animalele din adapost vor fi hranite pe o perioada de 14 zile lucratoare, repectiv 7 zile 

lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adapostului, conform art. 4 alin 1 si art. 7 alin 

1 lit.a) din OUG nr. 155/2001.  

    (4) 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. 

ART. 2 - (1) În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, Serviciul  pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân are următoarele obligaţii: 

a) să ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din spaţiile 

adiacente acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor locative; 

b) să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în 

holurile şi în căile de acces ale spaţiilor locative. 

    (2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat să asigure 

animalelor din adăpost , in functie de nevoile etologice, specie, rasa , sex, varsta si categorie, 

hrană şi apă în cantitate suficientă, posibilitate de mişcare suficientă, tratament medical, 

îngrijire şi atenţie. 

    (3) 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 din ordonanţa de urgenţă; 

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. 

 

CAP.VII – INREGISTRAREA SI CONTROLUL BOLILOR   

 

ART. 1 - (1) La intrarea in adapostul public personalul veterinar preia fisele individuale de la 

echpajele care au relizat capturarea si transportul cainilor fara stapan, verifica daca acestia 

sunt identificati printr-un mijloc de identificare si inregistreaza informatiile minime privind 

cainii fara stapan intrati in adapost, conform Anexei nr. 1E in Registrul de evidenta a cainilor 

fara stapan. 

     (2) La intrarea in adapost fiecare caine 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. 

    (3) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinaţi medical. După examinarea câinilor 

de către medicul veterinar se va proceda potrivit prevederilor art. 13
5
 din OUG 155/2001, la 

recuperarea câinilor clinic sănătoşi, câinilor cu boli uşor tratabile, neagresivi, fără diferenţe 

de sex, vârstă, talie, precum şi a câinilor cu regim special, care vor fi izolaţi de restul 

animalelor şi adăpostiţi separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul 

cu alţi câini. 

    (4) 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 în lipsa acestuia, de către tehnicianul veterinar. Se va instrui fiecare membru 

al personalului să recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştinţa personalului 

veterinar. 

ART. 2 - (1) Personalul veterinar are următoarele competenţe: 

a) sa presteze serviciile la sediul adapostului de pe sos. Hurezului, nr.7; 

b) sa fie prezent la receptia animalelor capturate de pe raza UAT Fagaras; 

c) supravegherea animalelor capturate şi adăpostite; 

d) colectarea documentelor întocmite de personalul implicat în capturarea, manipularea şi 

transportul animalelor; 

e) 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. 3; 

f) sa efectueze trierea animalelor in functie de starea de sanatate, gradul de agresivitate si 

sexul acestora; 

g) sa verifice si sa aplice mijloace de identificare a cainilor introdusi in adapost; 

h) sa evalueaze starea generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăpostul public; 

i) sa propuna actiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare, sa verifice substantele 

folosite, suprafetele supuse acestor actiuni si modul de aplicare , toate acestea fiind 

consemnate in Registrul de evidenta a dezinfectiilor, dezinsectiilor si deratizarilor. 



    (2) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistraţi şi examinaţi medical cu 

prioritate la sosirea în adăpostul public din Municipiul Fagaras. Evaluarea stării de sănătate a 

câinilor fără stapân cazaţi în adăpostul public se face periodic,  de câte ori este necesar.  

    (3) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, evaluează starea 

generală de sănătate a câinilor cazaţi în adăpostul public. 

    (4) Serviciul  pentru gestionarea câinilor fără stăpân al Municipiului Fagaras are obligatia 

să se asigure că documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum şi 

rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fişa de observaţie a câinelui fără 

stăpân şi păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani.  

    (5) Reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor interesate pot 

participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări scrise adresate Serviciului  

pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

 

CAP.VIII – STERILIZAREA, DEPARAZITAREA SI VACCINAREA   

 

ART. 1 - (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să 

sterilizeze câinii de rasă comună sau metişii acestora revendicaţi, adoptaţi sau menţinuţi în 

adăpost, precum şi femelele gestante. Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, 

adoptate sau mentinute in adapost se realizeaza cu prioritate. Prin excepţie sterilizarea se 

poate realiza şi chimic cu produse omologate în Uniunea Europeană.  

    (2) Sterilizarea câinilor de rasa comuna sau metisilor, se va realiza astfel:  

a) femelele de la varsta de 4-6 luni  

b) masculii de la varsta de 6-8 luni  

    (3) Câinii fara stapan care nu apartin rasei comune nu vor fi sterilizati in situatia in care 

sunt revendicati sau adoptati. Sterilizarea câinilor fara stapan de rasa comuna sau a metisilor 

acestora revendicati, adoptati sau mentinuti in adaposturi publice, se realizeaza in mod 

obligatoriu. Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie 

pentru female. 

   (4) Efectuarea operaţiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate ale câinilor 

şi în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de liberă practică, 

organizaţi în condiţiile legii. 

ART. 2 - (1) Se interzice sterilizarea câinilor de rasa comuna sau a metisilor acestora a caror 

stare de sanatate nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a câinilor 

utilitari. Motivele medicale ale exceptarii câinilor de la sterilizare trebuie mentionate de 

medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al 

câinelui si in Registrul de evidenta a câinilor cu stapan. In carnetele de sanatate ale câinilor 

este obligatorie consemnarea numarului microcipului, a sterilizarii, in cazul câinilor de rasa 

comuna si a metișilor acestora, iar in cazul celor exceptati de la sterilizare, motivele medicale 

ale exceptarii câinilor de la sterilizare. 

   (2) Intervenţiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, 

numai de către medici veterinari.  Intervenţiile chirurgicale se efectuează în spaţiul special 

amenajat din cadrul adapostului , cu excepţia situaţiilor în care intervenţia se impune la faţa 

locului. Manoperele medicale care pot provoca suferinţă animalului trebuie efectuate sub 

anestezie si de către medicul veterinar sau sub controlul sau. Interventiile care nu necesita 

anestezie pot fi efectuate de catre o persoana competenta, conform legii. 

    (3) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia sa asigure 

ingrijirea, deparazitarea, vaccinarea si sterilizarea conform prevederilor art. (17), lit. c) din 

H.G. nr. 955/2004. Vaccinarea antirabica a animalelor din adapost se face dupa dupa 

identificarea acestora . 

 



 

CAP.IX – REVENDICAREA SI ADOPTIA CAINILOR FARA STAPAN 

 

ART. 1 - (1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicaţi, pe baza declaraţiei-angajament, 

al cărei model este prevăzut în Anexele nr. 1F – formular pentru persoane fizice şi Anexa 

nr.1G – formular pentru persoane juridice la OUG 155/2001. 

   (2) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia să înapoieze 

câinii revendicaţi imediat după înregistrarea şi verificarea veridicităţii cererii de revendicare, 

potrivit programului de lucru. 

    (3) Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi pe toată perioada de staţionare în adăposturile 

publice in intervalul orar de acces in adapost. 

    (4) 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. 

    (5) 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.  

    (6) Câinii capturati si inregistrati in evidentele adaposturilor pot fi revendicati sau adoptati 

dupa cum urmeaza:  

a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in evidentele adaposturilor, câinii pot fi 

revendicati de catre proprietari;  

b) dupa expirarea termenului prevazut la litera a) si pana la expirarea termenului de 14 zile 

lucratoare, câinii pot fi revendicati sau adoptati de catre persoane fizice sau juridice, din tara 

sau din strainatate, in conditiile legii; 

c) revendicarea si adoptia sunt gratuite.  

     (7) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia ca, de indata 

ce a fost identificat proprietarul, acesta sa fie notificat, inauntrul termenului prevazut la art. 7 

din OUG 155/2001. Proprietarul va suporta contravaloarea cheltuielilor de intretinere a 

câinilor in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras. 

Incredintarea câinilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au fost 

consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati antirabic, sterilizati si 

identificati. Câinii revendicati nu vor fi sterilizati.  

(7) Adopţia câinilor se face gratuit, pe baza declaraţiei-angajament. Eliberarea animalelor 

contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de protectie a animalelor, daca fac 

dovada ca poseda adaposturi amenajate conform normelor prezentului regulament si daca au 

asigurata asistenta medicala veterinara calificata si autorizata. Inainte de eliberare cainii vor 

fi sterilizati, vaccinati antirabic.(PCT. 5 DIN L 277/2002) 

(8) Serviciul  specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân va avea sarcina reducerii 

numarului de caini fara stapan de pe domeniul public. In acest scop, pe langa actiunile de 

prindere si adapostire acestia au obligatia de a promova adoptia si revendicarea acestora si de 

a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a adapostului, asigurand 

transparenta. 

 ART. 2 - (1) Adopția câinilor din adapost se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor 

conditii: 

a) prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului, din care sa rezulte conditiile 

corespunzatoare de crestere si adapostire a câinilor;  

b) prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creșterea și intretinerea 

câinilor;  



c) persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adaposturile publice si îi adaposteste intr-un 

bloc de locuinte in care exista asociatie de proprietari, aceasta trebuie sa prezinte la 

momentul depunerii cererii de adoptie acordul asociatiei de proprietari;  

d) in cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 câini din adaposturile publice si îi 

adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte, in care locuiesc mai multe persoane, 

aceasta trebuie sa prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul vecinilor;  

e) asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, precum si 

persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care intentioneaza sa 

adaposteasca animalele adoptate in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii 

acordului vecinilor; 

f) inregistrarea, imediat dupa adoptie, a câinilor in Registrul de evidenta a câinilor cu stapan; 

g) in perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a câinelui fara stapan in adapostul public, 

proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte acelasi 

câine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare.  

h) dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a câinelui in adapost, in cazul in 

care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze câinele de 

la adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare 

in primele 7 zile lucratoare. 

i) cererile de adoptie se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat in adapostul public, iar 

preluarea câinelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din 

momentul cazarii câinelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat.  

j) in cazul in care câinele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe proprietatea 

privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada proprietatii sau posesiei unei suprafete de teren 

care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art. 6 

alin. (4) si (6) din Ordinul ANSVSA nr. 31/2008 

 l) in cazul in care câinele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebuie sa 

faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 m
2
. 

   

CAP.X –ADOPTIA LA DISTANTA A CAINILOR FARA STAPAN 

 

ART. 1 - (1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, 

aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. 

Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei model 

este prevăzut la Anexa nr. 1H. Formularul prevăzut poate fi completat şi semnat şi în format 

electronic, fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor. 

     (2) 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. 

     (3) După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi 

prin această procedură, Serviciul  pentru gestionarea câinilor fără stăpân are 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. 

     (4) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân este obligat 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 adopta la distanta câini fara 

stapan, suporta toate cheltuielile necesare pentru mentinerea câinilor in adapost. Plata 

cheltuielilor de intretinere, cu exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru o 

perioada de cel putin 30 de zile.     

ART. 2 - (1) Cheltuielile de intretinere in adapostul public a câinilor fara stapân adoptati la 

distanta sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Municipal Fagaras. La stabilirea 

sumei privind cheltuielile de intretinere in adapost a câinilor fara stapan adoptati la distanta, 



se vor lua in calcul prin deviz estimativ urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, 

medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utilitati, materiale. La stabilirea 

cheltuielilor de intretinere se vor avea in vedere recomandarile ANSVSA care publica si 

actualizeaza pe site-ul oficial al institutiei, spre informare, lista costurilor estimative pentru 

hrana uscata, medicamente de uz veterinar si unele materiale, conform preturilor de pe piata. 

     (2) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la 

distanta de catre Serviciul  pentru gestionarea câinilor fără stăpân inainte a acestea sa fie 

efectuate, decizia de a trata câinele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 

medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la 

luarea la cunostinta a acesteia, urmand ca adoptatorul la distanta sa achite in termen de 5 zile 

de la finalizarea tratamentelor contravaloarea acestora. Serviciul  pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân are obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta, 

numai pentru intretinerea si, dupa caz, tratarea câinilor adoptati prin aceasta procedura. 

    (3) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia sa utilizeze 

donatiile efectuate de persoanele care adopta la distanta, numai pentru intretinerea si, dupa 

caz, tratarea câinilor adoptati prin aceasta procedura. 

ART. 3 - (1) Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 

14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta sau 

daca acesta nu comunica decizia de a trata câinele și, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a acestora.  

    (2) Numarul câinilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat. 

    (3) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia sa dea curs 

cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire. Pana la ridicarea tuturor 

câinilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul celor adoptati la distanta nu 

poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adapost. Pe perioada stationarii 

in adapost, câinii fara stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricând de catre adoptatori sau 

pot fi adoptati in conditiile prevazute la art. 22 din H.G. nr. 1059/2013, cu acordul 

adoptatorului la distanta. Serviciul  pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate prelungi 

cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare pentru câinii care nu au fost revendicati, adoptati 

sau adoptati la distanta, daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru 

intretinerea lor. Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a 

imputernicitului primarului, pentru fiecare câine in parte. 

      (4) Cheltuielile pentru adopţia la distanţă pentru un câine sunt, după cum urmează:  

- deparazitare, vaccinare antirabică obligatorie;  

- cazarea câinilor fără stăpân;  

- asigurarea hranei zilnice a câinilor fără stăpân aflaţi în adăposturi;  

- întreţinerea sanitar - veterinară a câinilor fără stăpân;  

- identificarea câinilor prin metoda implantării de microcip electronic (transponder), dacă 

este cazul, şi realizarea unei baze de date;  

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală, dacă este cazul, prin ovario-histerectomia femelelor 

din specia câine (Canis familiaris);  

- operaţiunile de sterilizare chirurgicală prin orhidectomia (castrarea) masculilor la specia 

câine (Canis familiaris);  

- îngrijire post-operatorie după sterilizarea câinilor, dacă este cazul; 

 

CAP.XI –EUTANASIEREA CAINILOR FARA STAPAN 

 

ART. 1- (1) Eutanasierea este un act de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a 

câinilor. Eutanasierea este singura procedura admisa de suprimare a vietii câinilor fara 

stapan.  



    (2) Eutanasierea câinilor se efectueaza numai de catre un medic veterinar de libera 

practica, organizat in conditiile legii si se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 alin 2 

si 3 si a lit. B pct. 6 din Anexa nr. 1 la O.U.G. nr. 155/2001, conform Ghidului pentru 

eutanasierea animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari ,cu recomandarile 

Organizatiei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 

60/2004 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, 

semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003. 

   (3) Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la 

distanţă sau menţinuţi în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la 

cazarea acestora, va fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui 

formular special al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 I. Termenul va fi stabilit avându-

se în vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate fi 

modificat motivat. Împuternicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru 

câinii fără stăpân din adăposturile publice administrate de serviciul pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân, 

   (4) Se interzice uciderea câinilor de catre alte persoane decat cele prevazute in legislatia in 

vigoare sau prin alte metode decat eutanasierea. Câinii diagnosticati cu boli incurabile in 

urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiati in conditiile prevazute de Anexa nr. 3 la 

O.U.G. nr. 155/2001, modificata si completata. In cazul in care animalul diagnosticat cu o 

boala incurabila este identificat, acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea 

proprietarului. Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli 

incurabile inaite de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in 

adapost. Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati in termen de 48 de ore de la stabilirea 

diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada. 

ART. 2 - (1) Eutanasierea cainilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, injectate 

intravenos numai după pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie. Cainii vor fi 

asistaţi pana la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie sa fie injectate pe cale 

intramusculara sau subcutanata. Pentru cainii nou-născuţi calea de administrare care se 

utilizează este cea peritonala. Produsele narcotice pot fi administrate şi pe cale orala. Medicul 

veterinar este singura persoana care poate avea acces la barbiturice şi care poate decide în 

privinta utilizării medicamentelor periculoase." 

    (2) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor pot fi reprezentate la operatiunile 

de eutanasiere de catre medici veterinari aflati pe listele intocmite de catre Colegiul 

Medicilor Veterinari, pentru fiecare judet in parte si postate pe site-ul web al colegiului.  

     (3) Cadavrele câinilor vor fi transportate cu mijloace de transport speciale, destinate 

acestui tip de activitate. Incinerarea cadavrelor presupune neutralizarea deșeurilor de origine 

animală de către societăți avizate conform legislației în vigoare.  Cadavrele câinilor 

eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe strazi, vor fi incinerate, cu 

respectarea normelor sanitar-veterinare in vigoare, interzicandu-se folosirea lor pentru 

obtinerea de piei, grasimi, carne, faina proteica si de alte produse. Cadavrele câinilor 

eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de pe strazi vor fi transportate si 

eliminate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1069 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind 

subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului 

uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind 

subprodusele de origine animala) si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare 

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare si pentru siguranta alimentalor privind stabilirea documentelor si evidentelor 

veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu 

modificarile si completarile ulterioare.   



 

CAP.XII –NOTIFICAREA DETINATORILOR. INFORMAREA 

POPULATIEI 

 

ART. 1 - (1) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia de a 

promova adoptia si revendicarea acestora si de a informa constant populația cu privire la 

programul de functionare al adapostului public pentru cazarea câinilor fara stapan, asigurand 

transparența.  

   (2) Programul de lucru in relatiile cu publicul al adapostului pentru cani fara stapan va fi 

zilnic , de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00-18.00. Sâmbăta şi duminica şi în timpul 

zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în vederea adopţiei, se face în intervalul 

orar10.00-12.00 stabilit în conformitate cu regulamentul aprobat de consiliul local. 

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

respectarea regulamentului de organizare interioară.  

   (4) In vederea indeplinirii obligatiei anterioare  se desfasoara urmatoarele activitati:  

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapost si in spatiile pentru primirea 

vizitatorilor din incinta adapostului. Panourile de afisaj trebuie sa contina cel putin 

urmatoarele informatii:  

1. data si locul capturarii fiecarui lot de câini, precum si numarul custilor in care 

câinii respectivi sunt cazati;  

2. adresa concesionarului serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapan, adresa 

adapostului public, adresele de e-mail, precum si numerele de telefon de contact;  

3. programul de vizitare a adapostului si programul de revendicare a câinilor fara 

stapan;  

b) crearea de web-site-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit. a);  

c) organizarea periodica de targuri de adoptie a câinilor fara stapan. 

ART. 2 – (1) Reprezentantii Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân au 

urmatoarele obligatii:  

a) sa permita accesul tuturor persoanelor in incinta adapostului conform programului de 

vizita afisat; 

 b) sa identifice/legitimeze fiecare persoana care solicita accesul in adapostul canin pe baza 

cartii de identitate, iar in cazul reprezentantilor Asociatiilor pentru Protectia Animalelor si pe 

baza legitimatiei eliberata de acestea;  

c) sa completeze intr-un registru datele personale corecte ale vizitatorilor si scopul declarat al 

vizitei acestora; 

 d)sa monitorizeze modul de desfasurare a vizitelor in vederea urmaririi modului de 

respectare a prevederilor prezentului Regulament;  

e) sa permita vizitatorilor sa fotografieze si sa filmeze cainii cazati in adapost;  

f) sa raspunda cu amabilitate, in masura competentelor, intrebarilor adresate de catre 

vizitatori;  

g) sa nu faca declaratii publice referitoare la activitatea de gestionare a cainilor fara stapan 

desfasurata in cadrul adapostului, prin intermediul reprezentantilor massmedia 

h) sa afiseze la loc vizibil pentru angajati si vizitatori extrase din prezentul regulament cu 

drepturile și obligațiile fiecărei părți ;  

i) sa cunoasca prevederile prezentului Regulament si a actelor normative de aplicare in 

activitatea pe care o desfasoara si sa ia masuri de prevenire sau inlaturare a oricaror nereguli 

sau abateri; 

 j) in cazul in care se constata abateri sau nereguli, sau anumite stari de fapt care impiedica 

desfasurarea activitatii, acesta este obligat sa informeze de urgenta administratorul 

adapostului; 



k) sa nu consume bauturi alcoolice in incinta adapostului;  

l) sa nu fumeze decat in locuri special amenajate si inscriptionate in acest sens;  

m) nerespectarea prevederilor prezentului Regulament de catre salariati atrage dupa sine 

raspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.  

  (2)  Vizitatorii adapostului public pentru caini fara stapan din Municipiul Fagaras au 

urmatoarele obligatii:  

a) sa prezinte personalului angajat al adapostului actul de identitate, iar in cazul membrilor 

sau reprezentantilor Asociatiilor pentru Protectia Animalelor si a legitimatiei eliberate de 

aceasta; 

 b) sa precizeze scopul vizitei si sa semneze in registrul intocmit de personalul adapostului in 

acest scop;  

c) in cazul in care scopul vizitei este de a revendica un animal, vizitatorul are obligatia de a 

prezenta carnetul de sanatate al cainelui, semnat si parafat de catre un medic veterinar 

autorizat;  

d) sa respecte zonele de vizitare indicate corespunzator, fiind interzis accesul viztatorilor in 

urmatoarele incinte: boxele cainilor, sala de carantina, sala de operatii, sala de tratament, , 

depozit frigorifer;  

e) sa se comporte civilizat si sa nu adreseze expresii jignitoare lucratorilor.  

f) sa priveasca animalele din afara custilor;  

g) sa nu deschida usile custilor in care se afla cainii, astfel incat acestia sa poata iesi si parasi 

incinta;  

h) sa nu mute cainii dintr-o cusca in alta, aceasta atributie revenind doar personalului 

lucrator; 

 i) sa nu administreze sub nicio forma in mod personal mancare sau medicamente animalelor 

cazate in adapost;  

j) sa pastreze curatenia in incinta adapostului, sa arunce deseurile in cosurile de gunoi si sa 

nu deterioreze custile sau alte constructii;  

k) sa nu consume bauturi alcoolice in incinta adapostului;  

l) sa nu fumeze decat in locuri special amenajate si inscriptionate in acest sens; 

m) sa nu perturbe activitatea din cadrul adapostului; 

 n) sunt interzise incercarile de intimidare, sau orice alte activitati ce au drept scop 

perturbarea sau blocarea bunei desfasurari a actiunilor intreprinse de angajatii serviciului de 

gestionare a cainilor fara stapan;  

o) sesizarile sau reclamatiile se vor adresa in scris Serviciului de gestionare a cainilor fara 

stapan;  

p) pentru buna desfasurare a activitatii in adapost, deplasarea in zona padocurilor se va face 

in grupuri de maxim 4 persoane, acestea fiind obligatoriu insotite de unul din angajati.  

 

 

ART. 3 - (1) Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân poate încheia parteneriate cu 

organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea 

câinilor. In cazul in care câinele fara stapan intrat in adapostul public este identificat printrun 

mijloc de identificare aprobat potrivit legii, reprezentantii serviciului au urmatoarele 

obligatii:  

a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui din 

Registrul de evidenta a câinilor cu stapan;  

b) sa notifice proprietarul câinelui, in termen de maximum 24 ore, prin telefon, email sau prin 

alte mijloace, in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a câinilor cu stapan. 



    (6) Proprietarii care constata disparitia câinelui sau care sunt anuntati de concesionar ca 

animalul se afla in custodia lor, au obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, sa 

revendice si sa preia câinii pe care îi detin, in termen de maximum 7 zile de la data anuntului. 

    (7) În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea 

sumelor cheltuite pe perioada staţionării acestora în adăpost, în cuantumul si in termenul 

stabilit prin hotărârea consiliului local al Municipiului Fagaras. 

 

CAP. XIII –EVIDENTELE OBLIGATORII 

 

ART. 1- (1) La sediul adapostului public pentru câinii fara stapan din Municipiul Fagaras 

trebuie sa existe o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de 

animale moarte.  

     (2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in 

conditiile legii, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele date: numarul unic de 

identificare, data si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale 

ale animalului, numarul de câini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in 

adapost, adoptati la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru 

eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de identificare, numarul 

fisei de adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si 

persoanele care au instrumentat manoperele respective.  

      (3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele mentionate anterior, sunt gestionate 

conform procedurilor stabilite de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 

Siguranta Alimentelor.  

    (4) In plus, la sediile adapostului pentru câinii fara stapan trebuie sa existe si urmatoarele 

evidente: registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum toxice, registru 

gestionare substante utilizate pentru eutanasiere si acte de dezinfectie.  

     (5) Adapostul public pentru câinii fara stapan trebuie sa respecte prevederile Ordinului 

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 

80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind 

stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare 

a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare.  

     (6) Registrele mentionate mai sus trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 ani si 

trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile 

oficiale sau la cererea acestora. 

ART. 2 – (1) În scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor OUG nr. 155/2001, 

modificata si completata, de catre concesionar, reprezentantii Autoritatii Nationale Sanitare 

Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor judetene sanitarveterinare si pentru 

siguranta alimentelor, au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a 

cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi 

orice documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, 

autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substante dezinfectante. 

   (2) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor interesate asista la actiunile de 

capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor 

fara stapan, efectuate de catre concesionar in caza unei solicitari scrise. Serviciul pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru 

protectia animalelor pentru participarea la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, 

vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan. Reprezentantii 

asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la examinarea medicala 

trebuie sa aiba studii de specialitate in acest domeniu.  



     (3) Informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, 

sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor fara stapan se comunica asociatiilor si 

fundatiilor pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile de 

capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare sau adoptie a câinilor 

fara stapan, prin mijloace electronice si, trebuie publicate pe siteurile web ale 

concesionarului.  

     (4) Activitatile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare 

sau adoptie a câinilor fara stapan se dezfasoara in absenta reprezentantilor asociatiilor si 

fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii:  

a) nu exista o solicitare de participare formulata potrivit legislatiei in vigoare de catre 

asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor;  

b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au  

prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective. 

     (5) Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor care participa la 

activitatile de capturate, transport, cazare, deparazitare, vaccinare, sterilizare si revendicare 

sau adoptie a câinilor fara stapan au obligatia de a nu perturba buna desfasurare a activitatilor 

respective.  

     (6) In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de 

monitorizare video cu redare online, streaming-live, in spatiile de cazare a câinilor din 

adaposturile publice din partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe cheltuiala 

proprie din punct de vedere materiale achizitionarea, montarea si functionarea acestora, 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fara stapan pot permite acest 

lucru. 

    (7) Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân are obligatia de a raporta 

trimestrial  catre DSVSA BRASOV numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi 

la distanţă, menţinuţi în adăposturi şi eutanasiaţi. Odată cu fiecare reevaluare a numărului de 

câini fără stăpân de pe raza teritoriului, raportează situaţia la zi catre DSVSA BRASOV. 

 

CAP. XIV –DIPOZITII FINALE  

 

ART. – (1) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare a Serviciul pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Făgăraș, reprezentând cheltuieli de personal, 

cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea adăpostului public pentru cainii fara stapan din 

Municipiul Făgăraș, cheltuieli privind activitatea de capturare şi transport a câinilor, 

cheltuieli privind deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, eutanasierea, identificarea şi 

înregistrarea tuturor câinilor fără stăpân din municipiu, se asigură de către Consiliul Local al 

Municipiului Făgăraș prin alocarea fondurilor financiare necesare. 

     (2) Finantarea si realizarea investitiilor aferente Serviciul pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân din Municipiul Făgăraș se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initiere, 

fundamentarea, promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile 

publice de lucrari, bunuri si servicii si cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la 

calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului. 

ART. 2- (1) La data intrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă orice alte 

dispoziţii contrare.  

    (1) Prezentul regulament poate fi modificat şi/sau completat, prin hotărâre a Consiliului 

Local al Municipiului Targoviste şi se consideră modificat şi/sau completat de drept în 

momentul apariţiei altor dispoziţii legale. 


