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privind aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor
cainilor de pe domeniul public sau privat si preintampinarea raspandirii
bolilor zoonotice in orasul Comanesti
Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Bacau;

Avand in vedere:
- Referatul nr. 55219 din 20.12.2012 intocmit de dl. Spoiala Marius, inspector
SSM din cadrul UAT — Orasul Comanesti, prin care propune Consiliului Local al
Orasului Coma.nesti aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii
tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat i preintampinarea rdspandirii
bolilor zoonotice in orasul Comanesti
In conformitate Cu:

- Ordonanta de urgenta nr. 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a cainilor lard stapan:
-Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG nr. 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor lard stapan;
- Legea nr. 205/2004, privind protectia animalelor, modificata si completata cu
Legea nr. 9/2008;
- Conventia europeana pentru protectia animalelor de companie;
- Rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Comanesti.
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) si al art. 45 din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicaa i Cu modificarile Si
completarile ulterioare, ado pti u rrn ätoa rea

rc_
Art.! Consiliul Local al orasului Comäneti aproba Regulamentul privind

controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat
preintampinarea raspandirii bolilor zoonotice in orasul Comanesti, conform Anexei
la prezenta.
Art.2 Prezenta hotArare se va comunica Institutiei Prefectului judetului

Bacau, Primarului orasului Comanesti, Directiei de Politie Locala, precum si
directiilor si serviciilor interesate din cadrul UAT Orasul ComAnesti, pentru ducere
la indeplinire.
Presedinte de sedinta,
Consilier local,

Contrasemneaza,
Secretarul orasului,

Instit. Albu Liliana-

Jurist Daniela Chirilä

Nr. 159
Din 27.12.2012

Anexa la HCL nr. 159 din 27.12.2012

RE GU LAMENT
privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau privat si
preintampinarea raspandirii bolitor zoonotice in orau1 ComAnesti

Capitolul 1 Dispozitii generale

Art.l. Prezentul Regulament privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul
public sau privat si preintampinarea raspandirii bolilor zoonotice in °raw' Comane*ti, stabilqte
cadrul juridic i conditiile in care:
a) reglernenteaza masurile necesare in vederea controlului reproducerii tuturor cainilor de pe
domeniul public sau privat i preintampinarea raspandirii bolilor zoonotice;
b) reglementeaza inventarierea si identificarea prin microcipare a tuturor cainilor de pe
domeniul public sau privat at ora§ului Comaneti.
Art.2. Regulamentul privind controlul reproducerii tuturor cainilor de pe domeniul public sau
privat si preintampinarea raspandirii bolilor zoonotice in orawl Comanqti, este in conformitate Cu
principiile i reglementarile prevazute in:
- Ordonanta de Urgenta nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor
card stapan;
- Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a cainilor fara stapan;
- Legea 205/2004, privind protectia animalelor, modificata i completata cu Legea nr. 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 cainelui, precum i once persoana fizica sau juridica care are in
ingrijire unul sau mai multi caini;
b) sterilizare - suprimarea definitiva, prin metode chirurgicale, a capacitatii de procreere:
interventia chirurgicala de extirpare a testiculelor la masculi i at ovarelor + / - coarnelor uterine
(ovaro - histerectomie) la femele;
c) boll zoonotice - bolile care se transmit de la animate la oameni;
d) Microcipul sau seringa microcip (se mai nume§te si transporter) este un dispozitiv electronic,
de dimensiuni reduse (aproximativ cat un bob de orez), care contine un cod unic ce poate fi citit cu
ajutorul unui scanner special.
Capitolul 2
Obligatiile detinatorului de animate
Art.4. DetinAtorul oricArui came are obligatia de a-si steriliza animalul, cu varsta mai mare de 6
I uni. Cu exceptiile prevazute in prezentul Regulament.
Art.5. Sterilizarea se efectueaza numai de cdtre un medic veterinar atestat de cave Colegiul
medicilor vcterinari din Romania si cu cabinet inregistrat la Registrul Unic at cabinetelor.

Art.6. Detindtorul cainelui are obligatia sa facd dovada sterilizarii animalului (in fata
autoritdtilor competente: Politia Locald, Politia Romana, Direc(ia Sanitard Veterinard) prin cametul de
sanatate/pasaportul, semnat *i parafat de catre medical veterinar care a efectuat sterilizarea.
Art .7. DctinAtorul cainelui are dreptul de a nu-si steriliza animalul in cazul:
a) in care medicul veterinar considera ca exista un rise major pentru animal. In acest car
detindtorul are obligatia sa solicite o adeverinta medicala (Anexa nr.1 ) de la un medic veterinar atestat
de Colegiul medicilor veterinari din Romania care presteazd activitatea in cadrul unui cabinet inregistrat
in Registrul Unic at Cabinetelor, care sa mentioneze la rubrica "observatir cele constatate. Adeverinta
va reprezenta dovada in fata autoritdtilor competente *i se va mentine pe intreaga durata a existentei
animalului.
b) in care cainii sunt destinati pentru reproducere controlatd (cu pedigree, etc.), sunt cairti utilitari
(pentru nevazatori sau alte persoane cu handicap, etc.), sunt folositi in cadrul diferitelor
institutii/organizatii pentru realizarea obiectului de activitate (Politie, etc.)
Art.8. Detinatorul cainelui care se incadreaza la exceptia prevazuta la Art. 7, are obligatia de a-si
insoti si supraveghea in permanenta animalul cand acesta se afla in afara domeniului privat al
detindtorului pentru a evita reproducerea. In cazul femelelor se va prezenta anual (pand la 3 Idec.) o
adeverinta eliberata de medicul veterinar din care sã rezulte daca a avut sau nu pui in anul respectiv .in
cazul in care a avut pui va prezenta *i o dovada din care sa rezulte situatia acestora (dati spre adoptie.
pastrati, etc.).
Art. 9 Abandonarea cainilor. precum *i a puilor acestora, de catre once persoana. pe domeniul
public sau privat at ora*ului Comanc*ti, este strict interzisd *i se pedepse*te conform legislatiei in
igoare.
Abandonul costA in la.sarea unuia sau mai multor animate, pe domeniul public sau privat al
ora.sului Comane*ti. rard hrand, adapost *i tratament medical.
Art.10. Microciparea este operatia prin care se introduce cainelui prin injectie cu o seringa,
aplicata subcutanat, un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse, care contine un cod unic ce poate fi
citit cu ajutorul unui scanner special.
a) Detinatorul cainelui are obligatia sa asigure aplicarea microcipului in conditiile prezentului
Regulament.
b) Operatia de microciparc aplica cainilor Cu si fart stdpan. Numdml de microcip va Ii inscris
in carnetul de sanatate at animalului. In cazul cainilor fart stApan pe land operatia de microcipare se
efectueazd si crotalierea urechii.
C) Operatia de microciparc se clectueaza numai dc cave un medic veterinar atestat de ate
Colegiul medicilor veterinari din Romania si cu cabinet inregistrat la Registrul Unic at cabinetelor.
Medicii veterinari care efectueazA microciparea cainilor vor trimite in termen de 7 zile de la data
microciparii, numarul unic de identificare at microcipului la UAT — °raw! Comdne*ti pentru
completarea si actualizare,a bazei de date.
d) Identificarea electronica prin scanarca microcipului cainilor se va efectua de catre agenti ai
Politiei Locale Comane.sti. persoanele imputemicite, conform atributiunilor de serviciu, din cadrul VAT
- Drawl ComAne*ti si persoancle imputemicite de atm autoritatile cu drept de control in domeniul
veterinar.
In acest sens persoariele care efectueazd identificarea cainilor vor avea in dotare un scanner
special pentru citirea codului unic at microcipului.
Art.! 1. Detinatorii de caini vor fi inregistrati intr-o baza de date centralizatA si gestionata de
UAT - Ora.sul Comane*ti, datele fiind fumizate de care Directia Sanitar Veterinard, cabinetele medicale
veterinare *i asociatii de protectia animalelor. inregistrarea se face cu titlu gratuit i va cuprinde date
referitoare la:
- nurnele detindtorului
- adresa de domiciliu a detinatorului sau sediul acestuia

- adresa la care se afla animalul (daca aceasta nu coincide cu cea a domiciliului detinatorului),
- sexul animalului.
- data efectudrii sterilizarii. numdrul microcipului si alte observacii (numele, specia, rasa, data
nasterii. culoarea si tipul blanii cainelui) daca este cazul.
Capitolul 3 Recensamiintul
Art.12.Toate animalele care fac obiectul prezentului Regulament vor fi recenzate si introduse in
baza de date prevazuta la art. 11. in termen de 6 luni.
Art 13. Medicul veterinar are obligatia sa efectueze odata cu operatia de sterilizare a animalului
si operatia de identiticare a animalului. In cazul in care se efectueaza doar operatia de identificare,
aceasta se poate efectua Si in afara operatiei de sterilizare. in conditiile prevazute la Art.7.
Art.14. Medicul veterinar care efectueaza sterilizarea, are obligatia de a avea o evidenta scrisa a
sterilizarilor efectuate. care sa fie raportata lunar biroului specializat din cadrul UAT - Orasul
Comanesti; evidenta va cuprinde: numele detinatorului, adresa de domiciliu a detinAtorului, adresa la
care se afla animalul (daca aceasta nu coincide cu cea a domiciliului detinatorului). sexul animalului.
data efectuarii sterilizarii. si alte observatii daca este cazul.
Directia Sanitar Veterinara. ONG-uri /Asociatii de specialitate vor comunica lunar cave UAT Orasul Comanesti lista cu sterilizarile elect uate.
Art.15. Recensamintul animalelor se va efectua de catre reprezentantii Primarului. Politiei
Locale si ONG-uri /Asociatii de specialitate in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului
Regulament.
Capitolul 4 Sanctiuni

Art.16. incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament atrage raspunderea disciplinara si
contraventionala.
Art. 17. Contraven(ii
a) Nerespectarea prevederilor de la articolul 4 din prezentul regulament se sanctioneaza cu
amenda cuprinsa intre 100 si 500 lei;
b) Nerespectarea prevederilor de la articolul 9 din prezentul regulament se sanctioneaza cu
amenda cuprinsd intre 2 500 si 10 000 lei:
c) Nerespectarea prevederilor de la articolele 6. 8 si 10 litera a din prezentul Regulament se
sanctioneaza cu arnenda cuprinsd intre 300 si 600 lei.
Art.18. (1) Constatarea contraventiilor si intocmirea procesului - verbal de contraventie la
prezentul Regulament se face de Politia Locala Comanesti, in conformitate cu OG 2/2001 Cu
completarile si moditicarile ulterioare.
(2) Contravenientul poate achita, in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului
- verbal. mi. dupd caz de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazut in actul
normative in baza caruia s-a incheiat procesul - verbal de contraventie.
Capitolul 5 Dispozitii finale

Art.20. Primarul asigura respectarea prezentului regulament, cu sprijinul si prin intermediul
Politiei Locale, Politiei Orasului Comanesti si alte organe abilitate, in conditiile legii.

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Instit. Albu I,iliana /

Contrasemneaza,
Secretarul orasului,
Jurist Daniela Chirild
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Anexa nr. I
ADEVERINTA MEDICALA — STERILIZARE

1\11g
irc
Detinator

Animal

Medic

din
Nume si prenume
Adresa domiciliu
Adresa domiciliu
Rasa
Sex
Varsta
Scmnalmente
Observatii
Data sterilizarii
Nr microcip
Nume si prenume
Adresa, tel.cabinet
veterinar
Semnatura si parafa

* se completeaza daca adresa de domiciliu al detinAtorului nu este aceea§i cu adresa la care este linut
animalul

Presedinte de sedinta,
Consilier local,
Instit. Albu Liliana

Contraseinneaza,
Secretarul orasului,
Jurist Daniela Chirilä

