ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL/ORAȘUL/COMUNA____________

Proiect de Hotărâre
Privind controlul reproducției câinilor în
Municipiul/Orașul Comuna____________

•

•
•
•
•
•

Având în vedere expunerea de motive a Primarului și raportul de
specialitate al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru
ocrotirea animalelor fără stăpân”;
În conformitate cu prevederile:
Articolul 17, alineatul (3) litera c) și d) din Hotărârea Guvernului numărul 955/2004
pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului
numărul 71/2002 prinind organizarea și funcționarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public și privat de interes local;
Legea numărul 205/2004, privind protecția animalelor , cu modificările și
completările ulterioare;
Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân , cu modificările și completările
ulterioare;
Ordonanța Guvernului numărul 42/2004 privind organizarea activității veterinare,
cu modificările și completările următoare;
Articolul 19, alineatul (5) din Legea 471/2002 privind aprobarea Ordonanței
Guvernului numărul 37/2002 pentru protecția animalelor folosite în scopuri
științifice sau în alte scopuri experimentale;
Articolul 15, alineatul (2) din Ordonanța Guvernului numărul 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările uletrioare.

În temeiul articolului 36 alineatul (1) , alineatul (2), litera d), alineatul (6)
lietera a), punctul 19 și articolul 45 alineatul 1 din Legea 215 privind administrația
publică locală cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul Local al Municipiului/Orașului/Comunei______________
Hotărăște:
Art1.Persoanele fizice și juridice , instituțiile și O.N.G.-urile care dețin câini în
vârstă de peste 4 luni , pe raza administrativ teritorială a
Municipiului/Orașului/Comunei______________, sunt obligate să-i înregistreze la Biroul
Agricol din cadrul Primăriei Municipiului/Orașului/Comunei_____, în termen de 6 luni de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri , prin microciparea lor și completarea
formularului –declarație prevăzut la Anexa 1 la prezenta hotărâre. Formularul-declarație
prevăzut mai sus se transmite de către Biroul Agricol către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” Hunedoara în
vederea creerii unei baze de date unice la nivelul Județului Hunedoara . Fac excepție
câinii utilitari și de vânătoare , înregistrați în asociații chinologice , câinii de serviciu ai
MapN și MAI.
Art.2 Persoanele fizice şi juridice, instituţiile şi ONG-urile care deţin câini în
vârsta
de
peste
6
luni,
pe
raza
administrativ
teritorială
a
Municipiului/Oraşului/Comunei_________, sunt obligate sa-i sterilizeze în termen de 12
luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Sterilizarea se face de către medicii
veterinari prin metoda ovariohisterectomiei la femele, respectiv orhidectomiei la
masculi.Fac excepţie câinii cu valoare chinologică şi zootehnică, cainii utilitari şi de
vanătoare, inregistraţi în Asociaţia Chinologică din România, câinii de serviciu şi ai MApN
şi MAI, precum şi câinii a căror stare de sănătate, nu este compatibilă cu procedura de
sterilizare, fapt confirmat prin semnătura şi parafa medicului veterinar de pe formularuldeclaraţie prevăzut la anexa nr.1 la proiectul de hotărâre.
Art.3 Neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art.1, se sancţionează cu amendă
contravenţională în cuantum de 500 lei, iar nerespectarea obligaţiei prevăzute la art.2, se
sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei. Constatarea şi
aplicarea contravenţiei va intra în competenţa Poliţiei Locale.
Art.4. Pierderea câinilor deţinuţi de persoanele fizice şi juridice, instituţii şi ONGuri, se sancţionează cu avertisment scris la primul eveniment, amendă contravenţională
in cuantum de 200 lei la al II-lea eveniment iar la al III-lea eveniment se consideră că
proprietarul a abandonat câinele.Constatarea şi aplicarea contravenţiei va intra în
competenţa Poliţiei Locale.

Art.5 Abandonul câinilor deţinuţi de persoanele fizice şi juridice, instituţii şi ONGuri, se sancţionează cu amendă contravenţională în cuantum de 5000 lei. Constatarea şi
aplicarea contravenţiei va intra în competenţa Poliţiei Locale.
Art.6 Prevederile prezentei hotărâri vor intra în vigoare în termen de 30 de zile
de la data publicării conform prevederilor art.4 alin.1 din O.G. nr.2/2001 privind regimul
juridic al contravenţiilor.
Art.7

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8
Direcţiile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”Serviciul judeţean pentru ocrotirea
animalelor fără stăpân” Hunedoara vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului /Oraşului/Comunei__________ din data de _________ 2013.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
_________________________

AVIZAT,
SECRETAR,
_____________________

ANEXA 1
Formular-declaraţie de înregistrare
pentru câinii cu destinatar
de pe raza Municipiului/Oraşului/Comunei

.

Subsemnatul(a).................................................................legitimat(a)
cu CI/BI, seria........ nr,................ cu CNP..................................................... .........
domiciliat(ă) in municipiul....................................... sector/localitate.........................
.................................strada........................................... nr...........cunoscând
prevederile art.288-292 din Codul Penal privind falsul în declaratii, declar câinele
al cărui proprietar sunt, cu seria de microchip:
Spatiu pentru serie microchip/cod de bare

şi urmatoarele caracteristici: Sex……………,culoare……………,vârsta………..
talie……….rasa…………………………………în vederea inregistrarii in baza unică
de date a A.D.I.Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stapân şi mă
oblig să:
. accept introducerea datelor personale şi datelor de identificare ale cainelui
in baza unica a A.D.I Serviciul Judeţean pentru Ocrotirea Animalelor Fără Stapân;
. anunţ apariţia manifestărilor agresive, să nu-l abandonez
. anunt A.D.I.Serviciul Judetean pentru Ocrotirea Anumalelor Fără Stăpân în
cazul decesului sau al înstrainarii câinelui mai sus mentionat. Menţionez faptul că
(se bifeaza dupa caz):
o 1. acest câine este sterilizat.
o 2. acest câine nu suporta procedura de sterilizare*
* se bifeaza numai de catre medical veterinar care parafeaza in subsol.

Nr telefon…………………….
Data …../…../……..
Semnatura deţinătorului
…………………………….

*Semnătura si parafa medic
(numai daca se bifeaza pozitia 2)
…………………………..

