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    Anexa nr. 2 la HCL nr. 12/31.01.2023 

 

REGULAMENTUL de  organizare și funcționare  
a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș 

 

 

Capitolul I – Generalități 
 

Art. 1. Prezentul Regulament stabilește măsurile privind gestionarea câinilor fără 
stăpân din comuna Gălăuțaș, în vederea protecției cetățenilor și a animalelor, a evitării 
agresivității asupra oamenilor și animalelor, a asigurării siguranței cetățenilor, reducerea  
riscurilor asupra sănătății acestora, în conformitate cu prevederile: 

- O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- O.G. nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța 
alimentelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 205/2004 privind protecția animalelor; 

- Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea și 
înregistrarea câinilor cu stăpân; 

- O.G. nr. 24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția 
animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- OMS nr.1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei; 

- Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului. 

     - Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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     - HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 208/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 
100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi a Legii nr. 
101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor; 

 
Scopul concesionării serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna 

Gălăuțaș îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătății și 
bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună, 
prevenirea abandonului și a pierderii câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor boli, 
reducerea riscurilor sănătății oamenilor, prevenirea agresivității asupra oamenilor și 
animalelor precum și reducerea comerțului ilegal și a traficului cu animale, facilitarea 
recuperării câinilor pierduți și promovarea deținerii responsabile a câinilor. 
 

Art. 2. Termenii folosiți în prezentul Regulament și semnificația lor în condițiile 
Legislației în vigoare: 

- câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ținut pe domeniul public, în locuri 
publice sau în spatiile adiacente acestora, în afara proprietății stăpânului sau deținătorului 
acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificați prin 
microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Națională 
Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

- deținătorii de câini - proprietarul unui câine, precum și orice persoană fizică sau 
juridică care deține cu orice titlu valabil un câine; 

- revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deținut 
anterior câinele, dovedită cu carnetul de sănătate completat la zi; 

- abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea și îngrijirea omului, pe 
domeniul public, fără hrană, adăpost și tratament medical; 

- eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide și nedureroase a 
animalelor cu și fără stăpân; 

- adăpost public - adăpost pentru câinii fără stăpân ce aparține unităților administrativ 
teritoriale și deservește aceste unități, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân; 

- adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparține unei persoane 
juridice, asociație sau fundație care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor; 
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- adopție - 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 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare; 

- adopție la distanță - procedura prin care, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (2) și 
(5) din OUG 155/2001 , persoanele fizice sau juridice își pot asuma responsabilitatea 
suportării cheltuielilor necesare întreținerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste 
perioada prevăzută la art. 4 al in. (1) din OUG 155/2001 ; 

- capturare – operațiunea de prindere a câinilor; 
- câine agresiv - orice câine definit ca atare de Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 601/2003 ; 

(1) Prin câini agresivi se înțelege: 
a) orice câine care, fără să fie provocat, mușcă sau atacă persoane ori animale 

domestice în locuri publice sau private; 
b) orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop. 
(2) Nu intră în categoria câinilor agresivi definiți la alin. (1 ): 
a) orice câine care atacă sau mușcă o persoană care a pătruns fără drept, în orice mod, 
într-o proprietate privată sau publică protejată de acel câine; 
b) orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte unități militare, de 

unitățile vamale sau de serviciile publice de securitate, protecție și paza, care, aflându-se în 
misiune, a atacat sau a mușcat o persoană. 

-câine periculos –orice câine denumit ca atare în conformitate cu Legea  nr. 55/2002,  
aprobată cu modificări prin Legea nr. 60/2003; 

Prin câini periculoși se înțelege câinii aparținând următoarelor rase, grupate în două 
categorii, după cum urmează: 

a) categoria I: câinii de lupta și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu 
câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor; 

b) categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, 
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc 
Caucazian, Cane Corso și metișii lor. 

- câine utilitar - orice câine folosit de unitățile de poliție, de jandarmerie, de alte 
unități militare, de unitățile vamale, de serviciile de securitate, protecție și pază, de 
persoanele cu dizabilități, precum și orice câine folosit în caz de dezastre sau de către 
organizațiile neguvernamentale în activitățile educative, terapeutice, de căutare și salvare 
sau utilitare; 

- câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
- examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică 

organizat în condițiile legii prin care se urmărește stabilirea statusului de sănătate al câinilor; 
- gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblul de operațiuni și proceduri care au ca 

scop controlul populației de câini fără stăpân; 
- asociație sau fundație pentru protecția animalelor – organizație neguvernamentală, 

Înființată în temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, care desfășoară activități și acțiuni de protecție a animalelor și în al 
cărei statut figurează scopuri și activități referitoare la protecția și bunăstarea animalelor; 
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- serviciu specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân - serviciu de utilitate 
publică, înființat la nivelul unităților administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor 
acestora, în condițiile legii, de consiliul local, în scopul gestionării câinilor fără stăpân de pe 
raza unității administrativ-teritoriale respective; 

- operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân persoana 
juridică, de drept public sau privat, care are competența și capacitatea de a presta servicii în 
domeniul protecției animalelor și căreia i-a delegat, încredințat sau concesionat, în condițiile 
legii, realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscripționat, care conține informații necesare identificării deținătorului 
câinelui, respectiv a serviciului public care a gestionat câinele; 

- identificare – operațiunea prin care se atașează câinelui un mijloc de identificare, 
precum și operațiunea de citire a mijlocului de identificare și de stabilire a datelor de 
identitate ale deținătorului câinelui sau a locului de proveniență a acestuia; 

- înregistrare – operațiunea prin care datele inscripționate pe mijlocul de identificare 
al animalului, precum și alte date sunt introduse în registrele de evidență a câinilor; 

- microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea 
animalului, în dreptul omoplaților, și care conține un număr unic criptat sub forma unui cod 
de bare ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic; 

- sterilizare – operațiune prin care se realizează suprimarea funcției reproducătoare a 
câinilor; 

-vecini - proprietarii spatiilor locative care au cel puțin un perete comun cu spațiul 
locativ în care urmează să fie adăpostiți câinii adoptați din adăposturile publice; 

-unitate de ecarisare și  unitate de neutralizare a deșeurilor de origine animală – 
orice unitate definită ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) și j) din Ordonanța Guvernului nr. 47 
/2005 privind regulamentul de neutralizare a deșeurilor de origine animală,prin Legea nr. 
73/2006, cu modificările ulterioare. 
 

Capitolul II – Activitățile de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș 

 
Art. 3. Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Gălăuțaș este 

organizată prin grija și coordonarea administrației publice locale, urmărind în principal: 
a) estimarea populației canine fără stăpân de pe domeniul public; 
b) individualizarea și înregistrarea câinilor fără stăpân capturați din comuna Gălăuțaș; 
c) supravegherea habitatelor; 
d) controlul revendicărilor și adopțiilor; 
e) capturarea animalelor fără stăpân de pe domeniul public sau privat al unității 

administrativ teritoriale; 
f) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deținător, 

stoparea înmulțirii nedorite și necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, 
prevenirea abandonului și a pierderii câinilor; 

g) eutanasia câinilor fără stăpân cu boli cronice și incurabile constatate prin medici 
veterinari de liberă practică, conform legii în vigoare; 

h) programe de informare, educație și responsabilizare a cetățenilor. 
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Art. 4. Prestarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș se 
va face în condiții de transparență, prin asigurarea: 

a) satisfacerii cerințelor și nevoilor de utilitate publică ale comunității locale; 
b) continuității activității; 
c) ridicării permanente a standardelor și a indicatorilor de performanță ai activității 

prestate ; 
d) protecției și conservării mediului natural și construit; 
e) menținerii condițiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă și sănătate 

publică. 
 

Art. 5. Activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș se va 
realiza cu respectarea normelor privind capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, 
îngrijirea și examinarea animalelor fără stăpân. 
 

Art. 6. Operatorul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș va acționa în interesul comunității locale și răspunde față de modul în care 
organizează și coordonează activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș. 
 

Art. 7. Beneficiarii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș sunt cetățenii comunei. 

 
Art. 8. Operatorul va îndeplini obligația de raportare lunară a activităților desfășurate 

în cadrul adăpostului către Direcția Sanitar - Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
competentă și către compartimentul de specialitate din cadrul comunei Gălăuțaș. 
 

Art. 9. ( 1) La acțiunile operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în 
comuna Gălăuțaș de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare și revendicare 
sau adopție, pot participa reprezentanți ai organizațiilor pentru protecția animalelor, în cazul 
în care aceștia solicită în scris acest lucru. 

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și administratorii 
adăposturilor private aflate în parteneriat cu consiliile locale înregistrează solicitările 
asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor pentru participarea la acțiunile 
prevăzute la alin. (1 ). 

(3) Informațiile cu privire la acțiunile de capturare, adăpostire, deparazitare, 
vaccinare, sterilizare și revendicare sau adopție a câinilor fără stăpân se comunică 
asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor 'înregistrate, care au solicitat 
participarea la acțiunile prevăzute la alin. (1). 

( 4) Activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în absența reprezentanților 
Asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor în următoarele situații: 

a) nu există o solicitare formulată potrivit prevederilor alin. (2) și (3) de către 
asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor; 

b) reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor interesate nu s-
au prezentat la locul și în intervalul orar în care erau programate acțiunile respective. 
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Art. 10. Reprezentanții asociațiilor și fundațiilor pentru protecția animalelor 

interesați pot participa la examenul medical al câinilor, în baza unei solicitări adresate 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorilor 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Aceștia trebuie să aibă studii 
de specialitate în domeniu. 
 

Art. 11. Sunt interzise orice activități ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei 
desfășurări a acțiunilor întreprinse de angajații operatorului serviciului de gestionare a 
câinilor fără stăpân în comuna Gălăuțaș. 
 

Art. 12. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația ca, în 
termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, să 
facă o evaluare a numărului de câini fără stăpân aflați pe raza unității administrativ-
teritoriale unde funcționează și să întocmească un plan de acțiune pentru gestionarea 
acestora. 

(2) Planul de acțiune prevăzut la al in. (1) trebuie să conțină cel puțin următoarele 
elemente: 

a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafața și număr de locuitori; 
b) evaluarea numărului de câini fără stăpân sterilizați și nesterilizați de pe raza 

teritoriului; 
c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numărul mijloacelor de 

transport și capacitatea acestora, capacitatea de cazare totală, capacitatea de cazare alocată 
pentru câinii adoptați la distanță; 

d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, 
personal pentru capturare, personal pentru îngrijire; 

e) prezentarea acțiunilor care vor fi întreprinse; 
f) planificarea acțiunilor, respectiv graficul anual al acțiunilor, defalcat pe luni; 
g) hărți detaliate ale teritoriului cu distribuția populației de câini fără stăpân; 
h) termene precise pentru aplicarea măsurilor; 
i) termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului 

care trebuie efectuată semestrial. 
 

Finanțarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
Art. 13. (1) Finanțarea prestațiilor operatorului serviciului de gestionare a câinilor 

fără stăpân se realizează conform tarifelor cuprinse în Contractul de concesiune a acestui 
serviciu public. 

(2) Cheltuielile aferente recuperării animalelor după operația de sterilizare, indiferent 
de data când va fi efectuată, va fi suportată din buget local. 

(3) Plata aferentă cazării se va realiza din buget local, pentru numărul de zile 
calendaristice corespunzătoare staționarii în adăpost. 
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Sesizarea operatorului serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș. 
 

Art. 14. (1) Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza 
reclamațiilor scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice: 

a) Dispeceratului operatorului acestui serviciu public; 
b) Comunei Gălăuțaș, prin sesizări și reclamații scrise și înregistrate la Serviciul 

Relații cu Publicul, prin corespondența electronică, cât și prin sesizări telefonice. 
(2)  Poliţiştii din cadrul Poliţiei Române care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, 

constată că un animal se află într-o situaţie de pericol emit, de îndată, ordin de plasare a 
animalului în adăpost pentru o perioadă de 45 de zile sau încredinţarea lui unei asociaţii sau 
fundaţii de protecţia animalelor care are contract de prestări de servicii medicale veterinare 
cu un cabinet veterinar înregistrat conform legii. Prin animal aflat într-o situaţie de pericol 
se înţelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situaţii: 
   a) animal care a fost rănit, schingiuit sau supus zoofiliei; 
  b) animal care a fost implicat în lupte între animale sau cu animale; 
  c) animal domestic sau animal sălbatic captiv asupra căruia a fost practicat tirul; 
  d) animal folosit pentru dresajul altor animale sau pentru a controla agresivitatea altor 
animale; 
  e) animal domestic expus forţat la temperaturi foarte ridicate ori foarte scăzute; 
  f) animal din speciile ecvidee, bovine, ovine şi caprine aflat, fără supraveghere, pe căile 
de circulaţie publică; 
  g) animal care nu beneficiază de hrană şi apă în cantităţi suficiente, de un adăpost 
corespunzător sau de tratamente medicale. 
  (3) Poliţiştii constată existenţa situaţiei de pericol pe baza evaluării situaţiei de fapt şi a 
stării fizice a animalului care rezultă, după caz, din: 
  a) constatarea directă şi consemnarea celor constatate întrun înscris ori înregistrarea 
celor constatate cu mijloace tehnice; 
  b) declaraţiile persoanelor implicate în activităţile desfăşurate cu privire la situaţiile de 
pericol prevăzute la alin. (2) sau ale persoanelor care au asistat la activităţile respective sau 
au cunoştinţă despre desfăşurarea acestora; 
  c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de provenienţa acestora; 
  d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau publicărilor în mediul electronic 
şi/sau de telefonie mobilă; 
  e) fişa de observaţie clinică întocmită de un medic veterinar. 
 

Art. 15. Reclamația sau sesizarea trebuie să se refere la o situație concretă și să 
conțină obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr 
de telefon), dar și date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situație existentă, 
adresă, elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamației etc.). 
 

Art.16. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, precum și 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să 
captureze câinii în următoarea ordine: 
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a) câinii care circulă liber, fără însoțitor, din preajma școlilor, grădinițelor, locurilor 
de joacă pentru copii, parcurilor, piețelor publice; 

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

c) câinii care circulă liber, fără însoțitor, în zonele periferice ale comunei Gălăuțaș. 
 

Art. 17. Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș este obligat să acționeze de urgență în toate situațiile în care se constată că 
reclamațiile se referă la câinii agresivi sau periculoși. 
 

Art. 18. Operatorul serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna 
Gălăuțaș se poate autosesiza cu privire la apariția unei situații care necesită intervenția și 
poate acționa în consecință. 

Prioritățile de capturare pentru câinii fără stăpân sunt următoarele: 
- câinii agresivi; 
- femelele gestante; 
- femelele în perioada de reproducere; 
- animalele bolnave sau rănite. 

 
Art. 19. Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public se 

efectuează permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, 
prin utilizarea de dotări speciale, echipamente de lucru și dispozitive - crose speciale, plase, 
cuști-capcană, puști și pistoale cu tranchilizante sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu 
produse imobilizante, cu respectarea normelor privind capturarea și transportul câinilor, 
prevăzute de reglementările legale în vigoare. 
 

Art. 20. (1) Mijloacele de transport destinate câinilor fără stăpân trebuie să fie vizibil 
marcate cu denumirea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu numărul de telefon, 
cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cuști individuale fixate corespunzător pentru 
a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate corespunzător. 

(2) Persoanele care capturează câini fără stăpân sunt obligate să respecte normele 
specifice de protecție a muncii și să fie instruite corespunzător. 

(3) Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor 
substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 
efectuată sub stricta supraveghere a medicului veterinar de liberă practică, organizat în 
condițiile legii. 

(4) Este interzisă mutarea câinilor fără stăpân din zona în care se află în altă zonă. 
Utilizarea substanțelor stupefiante și psihotrope la imobilizarea câinilor fără stăpân va fi 
efectuată numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare în materie. 
 

Art. 21. ( 1) La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în 
autovehicule și transportul acestora se interzic următoarele: 

a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor; 
b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferințe inutile; 
c) împușcarea cu armă cu tranchilizant a câinilor imobilizați în lanț; 
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d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecți de a fi turbați sau 
nu sunt situați în spații inaccesibile, prin administrare de la distanță a medicamentelor 
stupefiante și psihotrope; 

e) transportarea câinilor fără cuști individuale de transport; 
f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător. 
(2) La adăpostirea câinilor fără stăpân se interzic următoarele: 
a) nerespectarea obligativității de a hrăni de 3 ori pe zi cățeii cu vârsta cuprinsă între 

6 și 12 săptămâni; 
b) nerespectarea obligativității de a hrăni de două ori pe zi căteii cu vârsta cuprinsă 

între 12 săptămâni și 12 luni; 
c) privarea câinilor bolnavi sau răniți de tratament medical; 
d) cazarea cățelelor cu pui în boxe cu alți câini maturi; 
e) cazarea câinilor fără separarea acestora, potrivit criteriilor de talie și agresivitate; 
f) adăpostirea câinilor în țarcuri și cuști în care podelele sunt acoperite de apă; 
g) aruncarea cu substanțe dezinfectante peste câini în timpul procesului de curățare a 

boxelor. 
 

Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpân capturați pe domeniul 

public al comunei Gălăuțaș. 
 

Art. 22. (1) În cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după 
capturarea acestora, personalul specializat completează formularul individual de capturare 
conform modelului din anexa nr. 1 la prezentul Regulament cuprinzând informațiile 
minime privind câinii fără stăpân capturați. 

(2) La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fișele individuale de la 
echipajele care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia 
sunt identificați printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează 
informațiile minime privind câinii fără stăpân intrați în adăpost, prevăzute in anexa nr. 2 la 
prezentul Regulament, în Registrul de evidenta a câinilor fără stăpân. 

(3) În cuștile comune vor fi cazați câinii fără stăpân capturați din același areal și 
Introduși în adăpostul public in aceeași zi. 

( 4) Toate cuștile din adăpost se vor individualiza și marca cu un număr unic pe 
adăpost. Numărul unic va fi inscripționat lizibil pe o placă din material rezistent fixată la 
vedere pe peretele cuștii. 

(5) La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, 
reprezentat de numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se ține pe 
suport hârtie, respectiv numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest 
număr unic de identificare se alocă și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin 
orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscripționat. 
Numărul unic de identificare alocat va fi menționat în formularele prevăzute la anexele nr. 

1-3 la prezentul Regulament. 
(6) Pe fiecare cușcă se atașează un tabel elaborat conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 3 la prezentul Regulament. 
(7) După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinați medical. 
(8) După examinarea câinilor de către medicul veterinar se va proceda la recuperarea 
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câinilor clinic sănătoși, câinilor cu boli ușor tratabile, neagresivi, fără diferențe de sex, 
vârstă, talie, precum și a câinilor cu regim special, care vor fi izolați de restul animalelor și 
adăpostiți separat pentru a se evita îmbolnăvirea sau agresarea lor prin contactul cu alți 
câini. 

(9) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să asigure tuturor 
animalelor cazate în adăposturile publice hrană și apă în cantitate suficientă, posibilitate de 
mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție. 
 

Art. 23. ( 1) La sediul adăposturilor pentru câinii fără stăpân trebuie să existe o 
evidență a tuturor tratamentelor medicale efectuate și a numărului de animale moarte. 

(2)  În registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în 
condițiile legii, trebuie consemnate în mod obligatoriu următoarele date: numărul unic de 
identificare, data și locul capturării, data și ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale 
ale animalului, numărul de câini fără stăpân prinși, revendicați, adoptați, menținuți în 
adăpost, adoptați la distanță, eutanasiați, motivul eutanasiei, substanța utilizată pentru 
eutanasiere, numele persoanei care realizează eutanasierea, numărul de identificare, numărul 
fișei de adopție, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, precum și 
persoanele care au instrumentat manoperele respective. 

(3) Registrele speciale în care sunt consemnate datele prevăzute la alin. (2) sunt 
gestionate conform procedurilor stabilite de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară 
și pentru Siguranța Alimentelor. 

(4)  în plus față de cele prevăzute la alin. (1) ~i (2), la sediile adăposturilor pentru 
câinii fără stăpân trebuie sa existe și următoarele evidențe: registru consum medicamente, 
registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substanțe utilizate pentru 
eutanasiere și acte de dezinfecție. 

(5) Adăposturile pentru câinii fără stăpân trebuie să respecte prevederile Ordinului 
Președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 
80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind 
stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul activității de neutralizare 
a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare. 

( 6) Registrele prevăzute la alin. (2) și ( 4) trebuie să fie păstrate pe o perioadă de cel 
Puțin 3 ani și trebuie să fie puse la dispoziția autorităților competente atunci când se 
efectuează inspecțiile sau la cererea acestora. 
 

Măsuri de îngrijire a câinilor 

 
Art. 24. ( 1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt obligați să 
asigure tuturor animalelor cazate în adăposturile publice hrană și apă în cantitate suficientă, 
posibilitate de mișcare suficientă, tratament medical, îngrijire și atenție. 

(2)  În cazul câinilor care necesită tratament medical se va constitui o comisie 
alcătuită din reprezentanți ai administrației locale, reprezentanți ai operatorului și medicul 
concesionar al adăpostului. În cuprinsul procesului verbal întocmit de comisie se va 
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specifica diagnosticul stabilit de medicul veterinar, intervențiile necesare și tratamentul 
recomandat. 

(3) Cheltuielile aferente tratamentelor medicale acordate câinilor în adăpost vor fi 
suportate din bugetul local, pe baza devizului anexat situației de plată întocmită de operator. 
 

Art. 25. (I) Câinii fără stăpân vor fi cazați în adăposturile serviciilor pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Numărul de zile 
calendaristice corespunzătoare celor 14 zile lucrătoare aferente cazării este variabil, în 
funcție de ziua capturării și adăpostirii. 

(2) Câinii capturați se țin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură 
hrănirea, controlul bolilor, curățenia și dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislației 
specifice în vigoare. 
 

Art. 26. (1) Câinii care intră în adăpost vor fi deparazitați și, în cazul 
revendicării/adopției, vaccinați antirabic după internare.   

(2) Animalele bolnave sau rănite trebuie să fie izolate în cuști adecvate în care să fie 
îngrijite corespunzător pe toată perioada cazării. Toate adăposturile vor avea un număr 
suficient de cuști de izolare destinate câinilor bolnavi sau răniți. Nu se vor caza mai mulți 
câini bolnavi în aceeași cușcă. 
 

Art. 27. Asociațiile de protecție a animalelor vor putea contribui la tratamentul 
veterinar al unor exemplare de câini aflați în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced 
prevederile Contractului de delegarea al acestui serviciu public, prin adopția lor, tratarea în 
adăpostul propriu, cu respectarea condițiilor din formularul de adopție. 

 
Art. 28. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să 
sterilizeze câinii de rasă comună sau metișii acestora revendicați, adoptați sau menținuți în 
adăpost, precum și femelele gestante. 

(2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menținute în 
adăpost se realizează cu prioritate. 

(3) Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi și ovariohisterectomie 
pentru femele. 

( 4) În cazul în care intervine o cerere de revendicare/adopție în ultimele zile de 
cazare, se va prelungi perioada de cazare corespunzător cu numărul de zile aferente 
recuperării postoperatorii. 

 
Art. 29. ( 1) Persoanele fizice sau juridice, asociațiile și fundațiile pentru protecția 

animalelor care dețin câini de rasă comună sau metiși ai acestora pe teritoriul țării au 
obligația să îi sterilizeze. 

(2) Deținătorii câinilor de rasă comună sau metișilor aflați după data de 1 ianuarie 
2015 au obligația să sterilizeze puii astfel: 

a) femelele la vârsta de 4-6 luni; 
b) masculii la vârsta de 6-8 luni. 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                    

Art. 30. ( 1) Câinii fără stăpân care nu aparțin rasei comune nu vor fi sterilizați în 
Situația în care sunt revendicați sau adoptați. 

(2) Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora a căror 
stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operații medicale, precum și a câinilor 
utilitari. 

(3) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menționate de 
medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, în carnetul de sănătate al 
câinelui și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân. 
 

Art. 31. Sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metișilor acestora se poate efectua 
și cu ajutorul clinicilor veterinare mobile. Funcționarea clinicii mobile pentru sterilizarea 
câinilor va respecta exigențele prevăzute de legislația sanitară-veterinară sub aspectul 
autorizării funcționării și va fi deservită de către medici veterinari de liberă practică înscriși 
în Colegiul Medicilor Veterinari. 
 

Eutanasierea câinilor fără stăpân 

 
Art. 32. Câinii diagnosticați cu boli incurabile în urma examenului medical efectuat 

pot fi eutanasiați în condițiile prevăzute de anexa nr. 3 la O.U.G. nr. 155/2001 , cu 
modificările și completările ulterioare, în termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, 
dacă nu sunt adoptați în această perioadă. 
 

Art. 33. În cazul în care animalul diagnosticat cu o boală incurabilă este identificat, 
acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 
 

Art. 34. Este interzisă eutanasierea câinilor fără stăpân care nu suferă de boli 
incurabile. 
 

Art. 35. Decizia de eutanasiere a câinilor care nu au fost revendicați, adoptați, 
adoptați la distanță sau menținuți 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. 7 la prezentul 
Regulament. 
 

Art. 36. ( 1) Eutanasierea câinilor este efectuată numai de către medicii veterinari de 
liberă practică, organizați în condițiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din 
anexa nr. l la O.U.G. nr. 155/2001, care au contractat servicii veterinare pentru activitățile 
specifice prevăzute de prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale. 

(2) Colegiul Medicilor Veterinari întocmește liste ale medicilor veterinari de liberă 
practică, organizați în condițiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele în 
cauză vor fi întocmite pentru fiecare județ în parte și postate pe site-ul web al Colegiului 
Medicilor Veterinari. 

(3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor pot fi reprezentate la 
operațiunile de eutanasiere de către medici veterinari prevăzuți la alin. (2). 
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Art. 37. Eutanasierea câinilor se face conform ghidului pentru eutanasierea 
animalelor, aprobat de către Colegiul Medicilor Veterinari, în conformitate cu 
recomandările Organizației Mondiale pentru Sănătate Animală, cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenției europene pentru protecția animalelor de 
companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. 
 

Art. 38. ( 1) Cadavrele câinilor eutanasiați, morți în adăpost din alte cauze sau 
colectate de pe străzi vor fi transportate și eliminate cu respectarea strictă a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală 
și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animala) 
și ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța 
alimentelor privind stabilirea documentelor și evidențelor veterinare necesare în cadrul 
activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Fiecare adăpost de câini trebuie să aibă încheiat un contract cu o unitate de ecarisare/ 
neutralizare a cadavrelor autorizată sanitar-veterinar sau să dețină instalații proprii de 
incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009. 
 

Art. 39. ( 1) Câinii fără stăpân cu semne clinice de boală sunt înregistrați și examinați 
medical cu prioritate la sosirea în adăpost. Evaluarea stării de sănătate a câinilor fără stăpân 
cazați în adăposturi se face periodic, de câte ori este necesar. 

(2) Medicul veterinar de liberă practică, organizat în condițiile legii, evaluează starea 
generală de sănătate a câinilor cazați în adăposturi. 

(3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum și 
rezultatele respectivelor examene sunt arhivate împreună cu fișa de observație a câinelui 
fără stăpân și păstrate pentru o perioadă de minimum 3 ani. 
 

Revendicarea, adopția și încredințarea câinilor fără stăpân 

 
Art. 40. (1) Câinii din adăposturile publice sunt revendicați/adoptați, pe baza 

Declarației-angajament, al cărei model este prevăzut in anexele nr. 4 și 5 la prezentul 
Regulament. 

(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să înapoieze câinii 
revendicați imediat după înregistrarea și verificarea veridicității cererii de revendicare, 
potrivit programului de lucru. 

 (3) Câinii fără stăpân pot fi revendicați pe toată perioada de staționare în 
adăposturile publice. 

( 4) În perioada celor 14 zile lucrătoare de staționare a câinelui fără stăpân în 
adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în fața persoanei care 
intenționează să adopte același câine, chiar și în cazul în care cererea de adopție este 
anterioară cererii de revendicare. 
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(5) După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staționare a câinelui în adăpost, în 
cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze 
câinele de la adoptator dacă dovedește că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de 
revendicare în primele 7 zile lucrătoare. 

(6) Medicul veterinar are obligația să completeze, să semneze, să parafeze carnetul de 
sănătate, să înmâneze documentul proprietarului animalului și să elibereze pașapoartele 
câinilor la cererea proprietarilor. 
 

Art. 41. (1) Adopția câinilor se face gratuit, pe baza declarației-angajament al cărei 
model este prevăzut în anexele nr. 4 si 5 la prezentul Regulament. 

(2) Cererile de adopție se pot introduce imediat ce câinele a fost cazat în adăpostul 
public, iar preluarea câinelui de către adoptator se poate face începând cu a 8-a zi lucrătoare 
din momentul cazării câinelui în adăpost, dacă acesta nu a fost revendicat. 
 

Art. 42. ( 1) În cazul în care câinele adoptat va fi ținut într-un spațiu deschis aflat pe 
proprietatea privată, adoptatorul trebuie să facă dovada proprietății sau posesiei unei 
suprafețe de teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuști , cu respectarea 
prevederilor art. 6 alin. ( 4) și ( 6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecția animalelor, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității 
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al ministrului internelor și 
reformei administrative nr. 31/523/2008. 

(2) În cazul în care câinele adoptat va fi adăpostit în locuința adoptatorului, acesta 
trebuie să facă dovada existenței unei suprafețe locative de minimum 2,5 metri pătrați 
pentru fiecare câine adoptat. 
 

Art. 43. ( 1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice și îi 
adăpostește într-un bloc de locuințe în care există asociație de proprietari, aceasta trebuie să 
prezinte la momentul depunerii cererii de adopție acordul asociației de proprietari. 

(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice 
și îi adăpostește într-un imobil, altul decât bloc de locuințe prevăzut la alin. (1), în care 
locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie sa prezinte în momentul depunerii cererii de 
adopție și acordul vecinilor. 

(3) Asociațiile și fundațiile pentru protecția animalelor care dețin adăposturi, precum 
și persoanele fizice și juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, care intenționează să 
adăpostească animalele adoptate în afara țării, sunt exceptate de la obligația prezentării 
acordului vecinilor. 
 

Art. 44. ( 1) Începând cu a 8-a zi de staționare a câinilor fără stăpân în adăpostul 
public, aceștia pot fi adoptați la distanță de către persoane fizice și juridice din țară și din 
străinătate. 

(2) Adopția la distanță se realizează prin completarea unei declarații-angajament al 
cărei model este prevăzut la anexa nr. 6 la prezentul Regulament. 

(3) Formularul prevăzut la alin. (2) poate fi completat și semnat și în format 
electronic, fără a fi necesară prezența adoptatorilor. 

( 4) Câinii adoptați la distanță trebuie identificați, înregistrați în Registrul de evidență 
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a câinilor cu stăpân, deparazitați, vaccinați, sterilizați și relocați în alte cuști special 
destinate. 

(5) După completarea formularului de adopție la distanță și identificarea câinilor 
adoptați prin această procedură, serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
sunt obligați să prelungească termenul de adăpostire a câinilor adoptați pe durata respectării 
de către adoptator a obligațiilor materiale asumate prin declarația de adopție la distanță. 

( 6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân sunt 
obligați să îi anunțe, în termen de două zile lucrătoare, pe adoptatorul la distanță în legătură 
cu orice situație care intervine în starea de sănătate a câinelui adoptat. 
 

Art. 45. (1) Persoanele care adoptă la distanță câini fără stăpân suportă toate 
cheltuielile necesare pentru menținerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreținere, 
cu excepția tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puțin 30 de 
zile. 

(2) Cheltuielile de întreținere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptați la 
Distanță sunt stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ 
următoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de 
personal, utilități, materiale. 

( 4) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va 
publica și va actualiza pe site-ul oficial al instituției, în termen de 30 de zile, spre informare, 
lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar și unele 
materiale, conform preturilor de pe piață. 

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoștința adoptatorilor la 
Distanță de către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, 
înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele și , implicit, de a suporta 
costurile aferente tratamentelor medicale aparține adoptatorului, care trebuie să și-o exprime 
în termen de 24 de ore de la luarea la cunoștință a acestora, urmând ca acestea să fie achitate 
în termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. 

( 6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să utilizeze 
donațiile efectuate de persoanele care adoptă la distanță, numai pentru întreținerea și, după 
caz, tratarea câinilor adoptați prin aceasta procedură. 

(7) Adopția la distanță încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioada de 
14 zile lucrătoare consecutive, obligațiile asumate prin declarația de adopție la distanță sau 
dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele și , implicit, de a suporta costurile 
aferente tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5). 

(8) Numărul câinilor adoptați la distanță de o persoană nu este limitat. 
 

 
Art. 46. ( 1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația să dea 
curs cererilor de adopție la distanță în limita capacității de adăpostire. 

(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, 
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numărul celor adoptați la distanță nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile 
disponibile în adăposturi. 

(3) Pe perioada staționării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptați la 
distanță pot fi preluați oricând de către adoptatori sau pot fi adoptați în condițiile prevăzute 
la art. 41 , cu acordul adoptatorului la distanță. 
 

Art. 47. ( 1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot prelungi cazarea 
peste perioada de 14 zile lucrătoare pentru câinii care nu au fost revendicați, adoptați sau 
adoptați la distanță, daca există spații suficiente de cazare și resurse financiare pentru 
întreținerea lor. 

(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a 
împuternicitului primarului, pentru fiecare câine în parte. 
 
Art. 48. Menținerea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce câinii  au fost 
consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați antirabic, 
sterilizați și identificați prin microcipare. 
 

Art. 49. (1) Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligația de a se 
îngriji de el ca un bun proprietar, iar în cazul în care nu-l mai dorește, are obligația să-1 
predea operatorului serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna 
Gălăuțaș, neavând dreptul să-1 înstrăineze. 

(2) Deținerea la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale 
instituțiilor de stat a unor câini de pază se va face cu asigurarea unor boxe sau țarcuri pentru 
închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfășurării  activității și a unei 
împrejmuiri corespunzătoare a spațiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora 
pe domeniul public. În cazul în care un astfel de câine este găsit pe domeniul public se va 
considera că este fără stăpân și va fi capturat și transportat la adăpostul autorizat. 
 

Art. 50 . ( 1) Accesul publicului în adăposturile publice se face în baza unui program 
stabilit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, zilnic, de luni până vineri, în 
intervalul orar 10,00 - 18,00. 

(2) Sâmbăta și duminica și în timpul zilelor de sărbători legale, accesul publicului, în 
vederea adopției, se face în intervalul orar 10,00 - 12,00. 

(3) Revendicarea câinilor fără stăpân se poate face pe toată perioada de acces a 
publicului în adăposturile publice, perioadă prevăzută la alin. (1) și (2). 

( 4) Accesul vizitatorilor în adăposturile publice pentru câinii fără stăpân se face cu 
respectarea regulamentului de ordine interioară. 

(5) Vizitatorii au dreptul să fotografieze și să filmeze câinii din adăposturile publice. 
(6) Vizitatorii persoane fizice au acces in adăpost pe baza cărților de identitate, iar 

reprezentanții asociațiilor de protecția animalelor au acces în baza legitimațiilor eliberate de 
asociații și vor cuprinde următoarele: fotografia, numele, prenumele, seria, numărul cărții de 
identitate, ștampila. 

 

Informarea populației în vederea revendicării și adopției câinilor fără stăpân. 
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Notificarea deținătorilor 

 
Art. 51. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obligația de a 
promova adopția și revendicarea acestora și de a informa constant populația cu privire la 
programul de funcționare a adăposturilor publice pentru câinii fără stăpân, asigurând 
transparența. 
 

Art. 52. În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 16, serviciile specializate 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân desfășoară următoarele activități: 

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea în adăposturile publice pentru câinii fără 
stăpân și în spațiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adăposturilor publice 
respective. Panourile de afișaj trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: 

1. data și locul capturării fiecărui lot de câini, precum și numărul cuștilor în care câinii 
respectivi sunt cazați; 
2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, adresa 
adăposturilor publice, adresele de e-mail, precum și numerele de telefon; 
3. programul de vizitare a adăposturilor publice și programul de revendicare a câinilor fără 
stăpân; 

b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informațiile prevăzute la lit. a); 
c) organizarea periodică de târguri de adopție a câinilor fără stăpân. 

  
Art.53 Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân și/sau  operatorii 

serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot încheia parteneriate cu 
organizațiile de protecție a animalelor interesate de promovarea adopțiilor și sterilizarea 
câinilor. 
 

Art. 54. (I) În cazul în care câinele fără stăpân intrat în adăpostul public este 
identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân au următoarele obligații: 

a) să stabilească identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale câinelui 
din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân; 

b) să notifice proprietarul câinelui, în termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-
mail sau prin alte mijloace în baza datelor înregistrate în Registrul de evidență a câinilor cu 
stăpân. 
(2) Proprietarii care constată dispariția câinelui sau care sunt anunțați de operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân că animalul se află în custodia 
lor au obligația să se prezinte la adăposturile publice, să revendice și să preia câinii pe care 
îi dețin, în termen de maximum 7 zile de la data anunțului. 
 

Art. 55. ( 1) În vederea recuperării câinilor revendicați, proprietarii vor achita 
contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staționării acestora în adăpost, în baza tarifelor 
aprobate prin hotărârea consiliului local. 
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(2) Achitarea sumelor se va face înainte de ridicarea câinelui din adăpost. 
 

Controlul activității de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
Art. 56. (1) În scopul verificării modului de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 

155/2001 de către serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv de 
către operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, reprezentanții 
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai direcțiilor 
sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor județene au acces în adăposturi, săli de 
tratamente, spații de depozitare a cadavrelor, spații de depozitare a hranei, alte anexe, 
precum și dreptul de a solicita și primi orice documente și de a verifica orice dotări ale 
serviciilor publice și ale adăposturilor, autovehicule, arme utilitare, stocuri de hrană, de 
medicamente și de substanțe dezinfectante. 
 

Registrul câinilor cu stăpân din comuna Gălăuțaș 
 

Art. 57. Registrul câinilor cu stăpân este o evidență complexă, în format document 
(se poate și în format electronic), în care sunt înregistrate cel puțin următoarele date: 
proprietar (nume și prenume), adresa, date personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea 
într-o asociație, nr. identificare, sterilizare, etc. 
 

Art. 58. Registrul de evidență a câinilor cu stăpân este gestionat de către Colegiul 
Medicilor Veterinari. 
 

Art. 59. Proprietarii, deținătorii temporari ai câinilor, persoane fizice și persoane 
juridice de drept public sau de drept privat, adăposturile publice și ale asociațiilor și 
fundațiilor pentru protecția animalelor care dau spre revendicare și adopție câini au obligația 
să îi înregistreze în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân. 
 

Art. 60. Efectuarea operațiunii de sterilizare este consemnată în carnetele de sănătate 
ale câinilor și în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân de către medicii veterinari de 
liberă practică, organizați în condițiile legii. 
 

Art. 61. ( 1) Deținătorii de femele nesterilizate au obligația de a declara gestațiile, 
fătările, precum și numărul de pui fătați oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat 
în condițiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu  
Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Declararea gestațiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deținător, iar 
declararea fătărilor și a numărului de pui fătați se face în maximum 10 zile de la fătare. 

(3) Medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, sau, după caz, 
medicii veterinari de liberă practică împuterniciți în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 
(2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare, care 
primesc declarațiile prevăzute la alin. (1) înregistrează datele și le introduc in Registrul de 
evidență a câinilor cu stăpân. 
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Capitolul III – Deținerea și creșterea câinilor în mediul rural 

 
Art. 62. Principii de bază privind deținerea câinilor: 
a) deținerea câinilor se va face cu respectarea bunăstării animalului; 
b) interdicția de a abandona câinii, indiferent de motivele invocate; 
c) asigurarea condițiilor de întreținere a câinilor care să corespundă necesităților 

etologice specifice speciei câinilor conform normelor în vigoare; 
d) asigurarea securității și a altor drepturi ale cetățenilor; 
e) recuperarea de la deținător a daunelor pricinuite de animal sau a costurilor 

necesare cazării, îngrijirii și tratării animalelor abandonate sau pierdute. 
 

Art. 63. Deținătorii de câini au obligația: 
a) De a identifica câinele, la un medic veterinar de liberă practică în termen de 90 de 

zile de la data intrării în posesia lui sau de la data aprobării prezentului regulament; 
b) De a asigura câinilor hrană și apă în cantitate suficientă, timpi de odihnă suficienți, 

precum și de a le asigura posibilitatea mișcării, în funcție de cerințele etologice specifice 
fiecărei specii în parte; 

c) De a avea față de ele un comportament adecvat, creând condiții pentru asigurarea 
protecției și bunăstării acestora și de a preveni pierderea sau accidentarea; 

d) Să adune și să nu arunce resturile fiziologice rezultate de la câine din spații 
publice, părți comune ale clădirilor, accese în incinte, vecinătăți, etc.; 

e) Să anunțe urgent serviciile sanitar-veterinare de stat despre fiecare caz de 
îmbolnăvire sau epizootie la câini deținuți precum și despre mușcăturile ori traumele 
provocate oamenilor sau animalelor domestice; 

f) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile 
stabilite prin reglementări legale speciale; 

g) În cazul în care câinele a mușcat sau zgâriat o persoană și nu se poate face dovada 
vaccinării anuale antirabice, acesta va fi ținut sub observație 10 zile de către personal 
calificat prin suportarea cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă 
cheltuielile necesare imunizării și tratării persoanei mușcate; 

h) Să notifice medicul veterinar care a realizat identificarea și înscrierea câinelui, în 
termen de 48 ore de la înstrăinarea, furtul, pierderea sau decesul acestuia, în vederea 
menționării în Registrul câinilor cu stăpân; 

i) Să predea cadavrul câinelui operatorului de ecarisaj, în vederea incinerării. 
 

Art. 64. Deținătorilor de câini le este interzis: 
- Să participe sau să organizeze lupte între câini sau să dreseze un câine în acest scop; 
- Să aplice rele tratamente unui câine sau să îl abandoneze indiferent de motiv; 
- Să vândă sau să înstrăineze câini fără transcrierea proprietății, atestată în carnetul de 

sănătate și transmisa autorităților competente; 
- Să dețină un animal în locuri improprii; 
- Să plimbe animalele în locurile unde accesul acestora este interzis – restricție 

specificată prin inscripționări, afișări legale, informări cu privire la normele locale 
aplicabile; 
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- Să utilizeze în mod necorespunzător spațiile special amenajate pentru câini 
(canisite); 

- Creșterea și deținerea câinilor fără carnet de sănătate, care să evidențieze vaccinările 
și deparazitările, la zi; 

- Neasigurarea de către deținătorii de câini a curățeniei și igienei pe spațiile comune 
din imobilele de locuit; 

- Plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special 
amenajate - a câinilor fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru 
curățirea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării 
curățeniei se înțelege fie ca proprietarul să aibă asupra sa mătura, făraș, pungă de unică 
folosință, fie pungă și mănuși de unică folosință; 

- Plimbarea câinilor pe domeniul public fără lesa, iar cei din categoria câinilor 
agresivi fără lesă și botniță; 

- Nedeținerea de către însoțitorii .câinelui, pe timpul plimbării acestora a actului de 
identitate al proprietarului și a carnetului de sănătate al câinelui; 

- Comercializarea unui câine unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al 
părinților sau a tutorelui legal; 
 

Art. 65. Restricții privind deținerea câinilor: 
a) Deținerea la sediile și punctele de lucru ale societăților comerciale și ale 

instituțiilor de stat sau private a mai mult de 3 câini de pază se va face cu asigurarea unor 
boxe sau țarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfășurării 
activității și a unei împrejmuiri corespunzătoare a spațiului de pază, pentru a preveni accesul 
liberal acestora pe domeniul public pe timpul nopții; 

b) Nu este permisă circulația liberă, atât ziua cât și noaptea, a câinilor in cuștile de 
folosință comună; 

c) Proprietarii sau deținătorii de câini de pază, trebuie să afișeze la loc vizibil, la 
intrarea într-un imobil sau la ușa de acces în proprietate, o plăcuță de avertizare cu 
inscripționarea ,,Câine periculos" sau ,,Atenție câine rău", după caz; 

d) Deținătorilor de câini nesterilizați le este interzis să permită reproducerea 
animalelor pe care le dețin, cu animale fără deținător. 

e) Se interzice cu desăvârșire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe 
domeniul public al comunei Gălăuțaș. 
 

Capitolul IV – Sancțiuni și contravenții 
 

Art. 66. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500-
1500 lei pentru persoane fizice și juridice: 

a) plimbarea cânilor de companie, de talie mică, mijlocie și mare, în părculețe și 
locuri 
de joacă special amenajate pentru copii și pe zonele verzi amenajate pe domeniul public și 
semnalizate corespunzător cu indicatoare ,,Accesul animalelor interzis"; 

b) Neasigurarea de către posesorii de animale de Companie a stării de curățenie și 
igienizare a spațiilor destinate creșterii acestora, inclusiv necurățarea spațiilor din zonele 
publice de dejecțiile provenite de la acestea; 
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Art. 67. Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din 
minimul amenzii prevăzute în regulament pentru contravenția săvârșită. 
 

Art. 68. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către Primarul 
Comunei Gălăuțaș prin împuterniciții acestuia și prin reprezentanții autorității locale a 
comunei Gălăuțaș. 
 

Art. 69. Amenzile se constituie venit la bugetul local al comunei Gălăuțaș. 
 

Art. 70. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a 
Contravențiilor se depun spre soluționare la Judecătoria competentă. 
 

Capitolul V – Dispoziții finale 

 
Art. 71. Orice modificare legislativă ulterioară modifică de drept prevederile 

prezentului Regulament. 
 

Art. 72. Prezentul regulament se completează cu prevederile actelor normative în 
materie. 
 

              Întocmit, 

 Consilier achiziții publice, 

 Pașcan Georgeta Iuliana 
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Anexa nr.1 la Regulamentul organizare și funcționare a Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân 

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 

1. Informații despre câine: 

 a) Numărul de identificare (dacă există)…………….. 

 b) Rasă: 

 c) Sex:  

 d) Culoare 

 e) Semne particulare 

 f)Talie : mică (sub 10 kg) 

     mijlocie (11-20 kg) 

     mare (peste 20 kg) 

 g) Stare generală: foarte proastă 

          proastă 

          moderată 

          bună 

         foarte bună 

2. Informații privind capturarea: 

a) Ziua…..luna……anul……….. 

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

c) Ora capturării……………………. 

3. Informații privind echipa de capturare: 

Indicativ mijloc de transport…………………… 

Numele………………Prenumele………………………….. 

Semnătura………………………… 
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Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare și funcționare a  Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân 

INFORMAȚII MINIME 

privind câinele fără stăpân intrat în adăpost 

1. Informații despre câine (conform Formularului individual de capturare): 
 
2. Informații privind capturarea și echipa de capturare (conform Formularului individual de 
capturare): 
 
3. Informații privind cazarea: 

a) Numărul unic de identificare atribuit la intrarea in adăpost: 
b) Data și ora cazării în adăpost: 
c) Caracteristicile individuale ale animalului: 
d) Numărul unic al cuștii: 
e) Starea de sănătate a animalului: 
- clinic sănătos 
- semne clinice 

 
4. Informații privind eutanasierea: 

a) motivul eutanasierii: 
b) substanța utilizată pentru eutanasiere: 
c) numele persoanei care realizează eutanasierea: 
 

5. Informații referitoare la adopție: 
a) Nr. de identificare: 
b) Numărul fișei de adopție: 
 
6. Informații medicale: 

a) data deparazitării: 
b) data vaccinării antirabice: 
c) data sterilizării: 
d) persoanele care au instrumentat manoperele. 

 
 
 
Medic veterinar: 
 
Numele .................... . . . ... Prenumele . . ………………………….. . .. ... . 
 
Semnătura ............. . ..... . ...... . 
 

Parafa L.S. 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUŢAŞ 

                                                                                                                    

Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân 

Registrul de evidență al câinilor fără stăpân capturați pe raza Comunei Gălăuțaș 

 

Nr.crt Data 
capturării 

Sex Adresa Caracteristici Nr.unic de 
identificare 

Microcip/ 
Crotaliu 

Obs. 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         
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Anexa nr.4 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE 

    Operator serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân : 

    Adresa: 

    Telefon: 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

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

    Subsemnatul/Subsemnata, ..........................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. 
..................... nr. .., bl. ..., et. ..., ap. ..., sc. ..., judeţul/sectorul ............, telefon ..............., 
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..... nr. .............., eliberat/eliberată de .......... la data de ............., 
mă angajez să revendic/să adopt câinele cu numărul de identificare .................. sau microcipat cu 
numărul ................, trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără 
stăpân, devenind proprietarul/proprietara acestuia, în următoarele condiţii: 
    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau 
al înstrăinării acestuia, în termen de 15 zile; 
    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai 
doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze 
câinele adoptat; 
    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: ..........................................................; 
orice schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a 
făcut adopţia. 
 
    Declar totodată că deţin un număr de ......... câini/nu deţin niciun câine. 
 
    Data ................... 
 
    Semnătura revendicatorului/adoptatorului, 
    ......................................... 
 
             Semnătura reprezentantului 
 
    Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
    .............................................. 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPŢIE 

    Antetul 

    Adresa: 

    Telefonul: 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

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

    Subscrisa, ............................, cu sediul în ...................., str. .................. nr. ...., sectorul/judeţul 
............, telefon ................, înregistrată la .................. sub nr. ................., reprezentată de 
............................, în calitate de ................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria .... nr. .............., 
eliberat/eliberată de ............... la data de .............., se angajează să revendice/adopte câinele cu 
numărul de identificare ................ sau microcipat cu numărul ............., trecut în carnetul de sănătate, 
adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 
    1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
    2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
    3. să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în cazul decesului, furtului, pierderii sau 
al înstrăinării acestuia; 
    4. să nu abandonez câinele, să îl controlez, să îl supraveghez, iar, în cazul în care nu îl mai 
doresc, să îl predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
    5. să permit reprezentanţilor Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să monitorizeze 
câinele adoptat; 
    6. câinele va fi crescut şi adăpostit la următoarea adresă: .....................................................; orice 
schimbare de locaţie mai mare de 15 zile va fi comunicată telefonic serviciului de unde s-a făcut 
adopţia. 
    Declar totodată că deţin un număr de ........ câini/nu deţin niciun câine. 
 
   Data .................. 
    
 Semnătura revendicatorului/adoptatorului, 
    ......................................... 
 
             Semnătura reprezentantului 
    
 Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
    ................................................ 
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Anexa nr.6 la Regulamentul de organizare si funcționare a Serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân 

 
DECLARAȚIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPȚIA LA DISTANȚĂ 

Nr……../…………. 
 
 
Persoana juridică 
Subscrisa, ..... ...... .... ............. , cu sediul în .. .... .. .. ... ....... , str. ....... ... .... .... ..... nr. . ... . 

,sectorul/județul ................ ..... , telefon ............ .. , adresa de poștă electronică.................... 
înregistrată la .............. sub nr ............. , reprezentată de ......... , în calitate de ..... ...... ... .... , 
legitimat/legitimată cu BI/CI seria .. .. nr ................ , eliberat/eliberată de ............ ... la data de 
..... ... .... , 
 

 Persoana fizică 
Subsemnatul, ...................... .......... , cu domiciliul în ................. , str. .... .................... nr ....... , 
sectorul/județul ............. ..... . , telefon .............. .. , adresa de poștă electronică .... ... .......... .... 
,legitimat/legitimată cu Bl/Cl seria ..... nr . .... ......... , eliberat/eliberata de ........ la data de ......, 
 
se angajează să adopte la distanță câinele cu numărul de identificare ........... ............... sau 
microcipat cu numărul ...... .... .......... ... , trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiții: 
 
1. va suporta cheltuielile de întreținere in adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului 
local; 
2. câinele adoptat la distanță poate fi preluat oricând de către adoptator sau poate fi adoptat 
direct cu acordul adoptatorului la distanță. 

 
În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioada de 14 zile lucrătoare consecutive, a 

condițiilor asumate la pct. 1, adopția la distanță va înceta de drept. 
 

 
 
Data ......... ......... . 
 
Semnătura adoptatorului la distanță: 
 
Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân: 

………………………………………………………………………………… 

 


