
n a t apa cuSp 
NOTARAPt 

privind modificarea i completarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor 
cãinior de pe domeniul public sau privat i preIntâmpinarea rispândirii 

bolilor zoonotice In oraul Comäne$i 

Consiliul Local al orauIui Comineti, judeu1 Bach; 
AvdndIn vedere: 

- Referatul nr. 40069/30.06.2016 mntoemit de dl. Ga1ucA Danuj, prin care propune 
Consiliului Local al Oraului Comaneti modificarea §i completarea Regulamentului privind 
controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat i preintâinpinarea 
rAspândirii bolilor zoonotice In oraul Comaneti; 

- Expunerea de motive nr. 40069/B/30.06.2016. 
In conformitate Cu: 

- Ordonanta de urgenä nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor 
rara stApãn: 

- Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor tarA stapân; 

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea i completarea Ordonan;ei de urgenA nr. 155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor thra stApân; 

- Legea nr. 205/2004, privind protectia animalelor, modificata i completata cu Legea fir. 
9/2008; 

- Conven;ia europeanA pentru protecia animalelor de companie; 
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Comãneti. 
In temeini dispoziiilor art. 48 aIm. (2), art. 115 aIm. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a 

admmnistratiei publice locale,, republicata, cu modificärile i completirile ulterioare, adoptä 
urmAtoarea: 

H 

L•i1171  -* 
Art. 1 Consiliul Local al oraului Comaneti aproba modificarea i completarea 

Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat §i 
preIntampinarea raspãndirii bolilor zoonotice in oraul Comanefli, conform Anexei la prezenta. 

Art. 2 Prezenta hotarare se va comunica Instituçiei Prefectului judeului BacAu, 
Primarului oraului Comaneti, Directiei de Politic LocalA, precum i directiilor i serviciilor 
interesate din cadrul UAT Oraul Comäneti, pentru ducere la indeplinire. 

Preedinte de edintá 

Cons)

al  J 

Nr.______ 
Din 11.07.2016 

Contrasemneazà 
Secretarul orauIui, 

Jurist Daniela Chirilà 



Anexi la HCL nr. /&f din 11.07.2016 

REGULAMENT 
privind controlul reproducerii tuturor câinior de pe domeniul public sau 
privat fl preIntâmpinarea rspándirii bolilor zoonotice In oraul Comànefli 

Capitolul 1 
Dispozitii generale 

Art. 1. Prezentul Regulament privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul 
public sau privat si preintâmpinarea raspandirii bolilor zoonotice in oraul ComAne$i, stabilefle 
cadrul juridic fl condiçiile in care: 

a) reglementeaza masurile necesare In vederea controlului reproducerii tuturor cainilor de 
PC domeniul public sau privat i preIntampinarea rAspãndirii bolilor zoonotice; 

b) reglementeaza inventarierea i identificarea prin microcipare a tuturor cainilor de pe 
domeniul public sau privat al oraului Comaneti. 

Art. 2. Regulamentul privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeriiul public 
sau privat i preintamprnarea raspãndirii bolilor zoonotice In oraul Comãneti, este in 
conformitate cu principiile i reglementärile prevãzute In: 

- Ordonança de urgenã nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
rara stapân: 

- Legea in. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a cainilor rara stäpãn; 

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea i completarea Ordonantei de urgenã nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor rara stApân; 

- Legea nr. 205/2004, privind protec;ia animalelor, modificata si completatA cu Legea in. 
9/2008; 

- Conventia europeanA pentru protectia animalelor de companie; 

Art. 3. In cuprinsul prezentului Regulament termenii i sintagmele de mai jos au 
urmatoarele semnificatii: 

a) detinator  de came - proprietarul câinelui, precum i once persoanä fizica sau juridica care 
are in Ingrijire unul sau mai multi câini; 

b) sterilizare - supnimarea definitiva, prin metode chirurgicale, a capacitAçii de procreere: 
interventia chirurgicala de extirpare a testiculelor la masculi i a ovarelor + / - coamelor uterine 
(ovaro - histerectomie) la femele; 

c) boli zoonotice - bolile care se transmit de la animale la oameni; 
d) microcipul sau seringa microcip (se mai numete §i transporter) este un dispozitiv 

electronic, de dimensiuni reduse (aproximativ cat un bob de orez), care con;ine un cod unic ce 
poate fi citit cu ajutorul unui scanner special. 

Capitolul 2 
Obliga4iile dflinãtorilor de animale 

Art. 4. DetinAtorul onicArui came are obligaia de a-i steniliza animalul, cu vãrsta mai mare 
de 6 luni, cu excepjiile prevãzute In prezentul Regulament. 
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Art. 5. Sterilizarea se efectueazã numai de cAtre on medic veterinar atestat de cãtre Colegiul 
medicilor veterinari din Romania i cu cabinet inregistrat la Registrul Unic a! Cabinetelor. 

Art. 6. Detinatorut  cainelui are obligaia sA faca dovada sterilizArii animalului (in fata 
autoritatilor competente: Politia Locala, Poli;ia RomãnA, Directia Sanitara Veterinara prin carnetul 
de sAnAtate/paaportuI, semnat i parafat de càtre medicul veterinar care a efectuat sterilizarea. 

Art. 7. Detinatonil  cainelui are dreptul de a nuji steriliza animalul in cazul: 	- 
a) in care medicul veterinar considera cA existA un rise major pentru animal. In acest caz 

detinatorul are obliga;ia sã solicite o adeverinta medicala (Anexa nr. 1) de la un medic veterinar 
atestat de Colegiul medicilor veterinari din România care presteazA activitatea In cadrul unui 
cabinet inregistrat In Registrul Unic at Cabinetelor, care sA menhioneze la rubrica "observatii" cele 
constate. Adeverinta va reprezenta dovada In fa;a autoritã;ilor competente §i se va menine pe 
intreaga durata a existentei animalului. 

b) in care câinii sunt destinati pentru reproducere controlata (cu pedigree, etc.), sunt câini 
utilitari (pentru nevazatori sau alte persoane cu handicap, etc.), sunt folosiji in cadrul diferitelor 
instituii/organizaii pentru realizarea obiectului de activitate (Poli;ie, etc.). 

Art. 8. Detinatorul cáinelui care se incadreaza la exceptia  prevAzuta la art. 7, are obligaia 
de a-i Insoti §i supraveghea In permanentä animalul când acesta se afla in afara domeniului 
privat al de;inatorului pentru a evita reproducerea. In cazul femelelor se va prezenta anual (pâna 
la 31 dec.) o adeverinta eliberata de medicul veterinar din care sa rezulte daca a avut sau nu pui 
In anul respectiv. In cazul in care a avut pui vã prezenta i o dovada din care sä rezulte situatia 
acestora (da;i spre adop;ie, pästra;i, etc.). 

Art. 9. Abandonarea cainilor, precum i a puilor acestora de cAtre once persoanã, pe 
domeniul public sau privat a! orau1ui Comanefli, este strict interzisã §i se pedepse$e conform 
legislaiei in vigoare. 

Abandonul consta in lasarea unuia sau mai multor animale, pe domeniul public sau privat a! 
oraului Comane$i ita hrana, adapost §i tratament medical. 

Art. 10. Microciparea este operatia  prin care se introduce cainelui prin injecie cu o seninga 
aplicata subcutanat, un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse, care contine un cod unic cc 
poate fi citit cu ajutorul unui scanner special. 

a) De;inätorul câinelui are obligaia sa asigure aplicarea microcipului in conditiile 
prezentului Regulament. 

b) Operaia de microcipare se aplica câinilor cu si frA stApãn. Numarul de microcip va fi 
Inscris in carnetul dc sãnätate at animalulul. In cazul cãinilor ErA stApãn pe lãnga operaia de 
microcipare se efectueazã si crotalierea urechii. 

c) Operaia de microcipare se efectueazA numai de cAtre un medic veterinar atestat de cAtre 
Colegiul Medicilor Veterinari din România §i cu cabinet inregistrat la Registrul Unic al 
Cabinetelor. Medicii veterinari care efectueaza microciparea câinilor vor trimite in termen de 7 
zile de la data microciparii, numarul unic de identificare al microcipului la UAT - Oraul 
Comane$i pentru completarea §i actualizarea bazei de date. 

d) Identificarea electronica prin scanarea microcipului cainilor se va efectua de cAtre ageni 
ai Polijiei Locale Comãneti, persoanele Imputernicite, conform atribujiunilor de serviciu, din 
cadrul UAT - Oraul Comaneti i persoanele Imputernicite de cAtre autoritAtile cu drept de 
control in domeniul veterinar. In acest sens persoanele care efecueaza identificarea cainilor vor 
avea In dotare un scanner special pentru citirea codului unic at microcipului. 

Art. 11. DetinAtorii de câini vor fi Inregistrai Intr-o baza de date centralizata i gestionatà 
de UAT - Oraul Comäne$i, datele find furnizate de cätre Directia Sanitar Veterinara, cabinetele 
medicale veterinare §i asociaii de protectia animalelor. Inregistrarea se face cu titlu gratuit i va 
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cuprinde date referitoare la: 

- numele detinAtorului, 
- adresa de domiciliu a detinatorului  sau sediul acestuia, 
- adresa la care se afla animalul (daca aceasta flu coincide cu cea a domiciliului detinatorului) 
- sexul animalului, 
- data efectuArii sterilizarii, numArul microcipului §i alte observatii (numele, specia, rasa, data 

na*terii, culoarea i tipul blanii câinelui) daca este cazul. 

Art. 12. Posesorii de animale de companie an urmätoarele obligaii in timpul plimbarii 
animalelor pe domeniul public: 

a) sA detina asupra sa materialele necesare (fara, mAturA, pungA, etc) pentru curätarea locului 
evacuarea dejectiilor  fiziologice; 

b) sA nu permitA accesul animalelor de companie In spatiile de joacä amenajate pentru copii, 
in magazine i piete de desfacere a produselor agroalimentare; 

c) mentinerea  cainilor In lesa, jar cci din categoria câinilor agresivi vor purta obligatoriu i 
botnita; 

Capitolul 3 
Recensãmântul 

Art. 13. Toate animalele care fac obiectul prezentului Regulament vor IEI recenzate i 
introduse In baza de date prevAzuta la art. 11 in termen de 6 luni. 

Art. 14. Medicul veterinar are obligaia sA efectueze odata cu operaia de sterilizare a 
animalului i operaia de identiticare a animalului. In cazul In care se efectueazA doar operaia de 
identificare, aceasta se poate efectua i in afara operatiei de sterilizare, in condi;iile prevãzute la 
art. 7. 

Art. 15. Medicul veterinar care efectueaza sterilizarea, are obligaçia de a avea o eviden;a 
scrisa a sterilizarilor efectuate care sã fie raportata lunar biroului specializat din cadrul UAT - 
Oraul ComAneti; evidenta va cuprinde: numele dejinatorutui, adresa de domiciliu a de;inatorului, 
adresa la care se afla animalul (dad aceasta nu coincide cu cea a domiciliului detinatorului),  sexul 
animalului, data efectuarii sterilizarii i alte observatii, dad este cazul. 

Directia Sanitar VeterinarA, ONG-urilAsociatii de specialitate vor comunica lunar cãtre 
UAT - OrauI Comänesti lista cu sterilizarile efectuate. 

Art. 16. Recensamlntul animalelor se va efectua de cAtre reprezentantii Primarului, Politici 
Locale si ONG-uri/Asociajii de specialitate in termen de 6 luni de la intrarea In vigoare a 
prezentului Regulament. 

Capitolul 4 
Sanctiuni 

Art. 17. IncAlcarea dispozitiilor prezentului Regulament atrage raspunderea disciplinara i 
contravcntionala. 

Art 1& Conlnzvenk 

a) Nerespectarca prevederilor de 
amenda cuprinsã intre 300 i 600 lei; 

b) Nerespectarea prevederilor de 
amenda cuprinsa Intre 2 500 si 10 000; 

c) Nerespectarea prevederilor de 

la art. 4 din prezentul regulament se sancioneazä cu 

la art. 9 din prezentul regulament se sanctioneaza  cu 

Ia art. 6, 8 si 10 lit, a) din prezentul regulament se 
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sancçioneaza Cu amenda cuprinsa Intre 200 si 500 lei; 
d) Nerespectarea prevederilor de la art. 12 lit, a), b) §i C) din prezentul regulament se 

sanctioneazà cu amenda cuprinsà intre 200 i 1000 lei; 

Art. 19. (1) Constatarea contraventiflor §i Intocmirea procesului-verbal de contravenjie la 
prezentul Regulament se face de Polijia Locala ComAneti, in conformitate cu OG nr. 2/2001 CU 

completarile §i modificarile ulterioare. 
(2) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data Incheierii 

procesului-verbal, oH, dupa caz de la data comunicArii acestuia, jumãtate din minimul amenzii 
prevazut In actul normativ in baza càruia s-a mncheiat procesul-verbal de contraventie. 

Capitolul 5 
Dispozi$ii finale 

Art. 20. Primarul asigurä respectarea prezentului regulament, cu sprijinul i prin intermediul 
Poli;iei Locale, Politiei ora.uIui Comäneti i alte organe abilitate, in conditiile legii. 

Preedinte de §edintA 
Consilier local, 

iel nel 

N 14 

f 

ntrasemneazä 
Se etafril oraului, 

Juris Dan'ila Chirilà 
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Anexa nr. 1 

APEVERINTA MEDICALA DE smifiuzAnE 

Nr. Inre. 	din  

Nume §i prenume 

Detmator 
Adresa domiciliu 

Adresa la care se afla 
animalul * 

Animal Rasa 

Sex 

Vârsta 

Semnalmente 

Observatii 

Data sterilizArii 

Nr. microcip 

Nume §i prenume 

Medic 
Adresa, tel. cabinet 
veterinar 

Semnàtura fl parafa 

*Se  completeazA dacA adresa de domiciliu al de;inAtorului flu este aceeai cu adresa la care este 
tinut animalul. 

Preedinte de edintà 
	

Contrasemneazä 
Secretarul orauIui, 

Jurist Daniela Chirilä 
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