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Anexa nr. 1 la H.C.L.                                                                  
nr. 36 din 30.03.2007 
 

 
REGULAMENT 

de funcţionare al Serviciului de 
Gestionare a Câinilor fără Stăpân 

 
CAPITOLUL I – CONSIDERAŢII GENERALE 

 
Art. 1 Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân este o structură funcţională 

în subordinea Direcţiei Tehnice formată din personal contractual. 
Art. 2 Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpâni îşi desfăşoară activitatea 

potrivit prevederilor OUG nr. 155/2001 privind programul de gestionare  a câinilor 
fără stăpâni şi a prezentului regulament. 

Art. 3 Câine fără stăpân. Prin câine fără stăpân se înţelege acel câine care 
circulă liber şi neînsoţit pe domeniul public sau privat din municipiul Roman.  
 

CAPITOLUL II – CAPTURAREA, CAZAREA ŞI ÎNGRIJIREA CÂINILOR 
FĂRĂ STĂPÂN 

 
Art. 4 Câinii fără stăpân de pe raza municipiului Roman, precum şi alţi câini 

care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, vor fi capturaţi şi transportaţi la 
adăpostul special pentru câini, unde vor fi cazaţi pe o perioadă de până la 7 zile, cu 
respectarea normelor privind capturarea şi transportul câinilor prevăzute la Anexa nr. 
2, la O.U.G. nr. 155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi 
hrăniţi conform normelor. 

Art. 5 După capturare şi cazare în adăpost câinii vor fi examinaţi de către 
medic şi tehnician veterinar. Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân va încheia 
contract de prestare servicii cu medic veterinar autorizat pentru acţiunile sanitar-
veterinare specifice. 

Art. 6 Câinii fără stăpân care sunt agresivi, bătrâni, bolnavi cronic sau incurabil 
vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi la adăpost. Eutanasia ca mijloc de 
sacrificare, se va efectua prin procedee rapide, nedureroase şi numai de către medic 
sau tehnician veterinar. Eutanasia poate fi efectuată şi asupra câinilor care, după 
expirarea termenului de 7 zile de la cazare, nu au fost revendicaţi sau adoptaţi. 
Cadavrele animalelor eutanasiate sau colectate de pe străzi vor fi incinerate 
intrezicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi 
alte produse. 

Art. 7 Se interzice uciderea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode 
decât cele prevăzute de lege sau prezentul regulament. 

Art. 8 Câinii imediat capturaţi vor fi cazaţi separat de câinii aflaţi deja la locul 
de cazare. 
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Art. 9 Medicul şi tehnicianul veterinar va ţine evidenţa câinilor fără stăpân 
aduşi la locul de cazare, îi vor supraveghea, vor acorda asistenţă medicală veterinară 
şi vor efectua celelalte acţiuni sanitar-veterinare prevăzute în legislaţia sanitar 
veterinară. Câinii aduşi în adăpost vor putea fi sterilizaţi după 2 zile de la capturare 

Art. 10 În registrele speciale de evidenţă privind gestionarea câinilor fără 
stăpân vor fi menţionate următoarele date: 

a) data capturării; 
b) data şi ora cazării în adăpost; 
c) caracteristicile individuale ale animalului; 
d) numărul de câini prinşi, revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa 

utilizată şi numele persoanei autorizate care a efectuat eutanasierea. 
e) numărul de tatuaj; 
f) numărul fişei de adopţie; 
g) data vaccinării antirabice; 
h) data sterilizării; 
i) data predării cadavrelor societăţii care execută incinerarea, precum şi 

persoanele care au instrumentat manoperele respective. 
Art. 11 Prin grija coordonatorului activităţii de gestionare a câinilor fără 

stăpân, se va comunica Direcţiei Sanitar-Veterinare Judeţene şi Prefecturii Judeţului 
Neamţ, numărul de câini înregistraţi şi numărul de tatuaj. 

Art. 12 Organizarea sau participarea la luptele cu câini şi abandonarea sau 
inducerea de suferinţe câinilor este interzisă. 
 

CAPITOLUL III - REVENDICAREA ŞI ADOPŢIA CÂINILOR FĂRĂ 
STĂPÂN 

 
Art. 13 Câinii fără stăpân pot fi revendicaţi de către proprietar în termen de 

două zile de la cazarea în adăpost. Revendicarea se va face pe baza carnetului de 
sănătate al câinelui sau prin declaraţie pe proprie răspundere a proprietarului. 

Art. 14 Încredinţarea câinilor ceruţi spre adopţie se va face numai după ce 
aceştia au fost sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi prin tatuare. 

Art. 15 Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe bază 
de declaraţie – angajament, conform formularului anexă nr. 4 din O.G. nr. 155/2001, 
cu achitarea taxelor în cuantumul stabilit prin hotărârea consiliului local. 

Art. 16 Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi, după sterilizare, vaccinare, 
deparazitare şi marcare, pot fi eliberaţi, cu acordul Direcţiei Tehnice şi menţionarea în 
Registrul de evidenţă. 

Art. 17 În perioada de cazare a câinilor fără stăpân vor fi rezolvate cu prioritate 
cererile de revendicare a câinilor. 

Art. 18 Persoana fizică sau juridică care a semnat angajamentul de adopţie a 
câinelui, este obligată: 

j) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
k) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar în cazul în care se 

impune intervenţia acestuia pentru a fi vaccinat antirabic; 
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l) să posede pentru fiecare câine adoptat „Certificatul de sănătate pentru uz 
veterinar” eliberat de clinica sanitar-veterinară, cu consemnările sub 
semnătură, parafă şi ştampilă, privind vaccinările obligatorii periodice 
efectuate, precum şi tratamentele pentru maladiile de care a suferit 
câinele; 

m) să anunţe serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân de la care a 
adoptat câinele, în cazul decesului sau înstrăinării acestuia; 

n) să nu abandoneze câinele ci, în cazul în care nu-l mai doreşte, să îl 
predea Serviciului specializat de gestionare a câinilor fără stăpân, de 
unde l-a adoptat; 

 
CAPITOLUL IV – OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI 

 
Art. 19  Agenţii economici, cu sau fără personalitate juridică, precum şi 

instituţiile -  persoane juridice sau lipsite de personalitate juridică, deţinători de câini 
în incinte, sunt obligaţi: 

o) să respecte normele de îngrijire şi hrănire a câinilor; 
p) să prezinte periodic câinele la medicul veterinar în cazul în care se 

impune intervenţia acestuia pentru a fi vaccinaţi antirabic; 
q) să posede pentru fiecare câine ”Certificat de sănătate pentru uz veterinar” 

eliberat de clinica sanitar-veterinară, cu consemnările sub semnătură, 
parafă şi ştampilă privind vaccinările obligatorii periodice efectuate, 
precum şi tratamentele pentru maladiile de care a suferit câinele; 

r) să ţină într-un registru special evidenţa fiecărui cîine, să transmită 
această evidenţă, precum şi fluctuaţiile survenite, Serviciului de 
gestionarea a câinilor fără stăpân, să ţină în permanenţă legătura cu acest 
serviciu la nivelul municipiului Roman. 

s) Să întreprindă toate măsurile pentru a impiedica agresiunile câinilor 
aflaţi în incintă asupra persoanelor fizice, salariaţi ai unităţii, ori asupra 
persoanelor fizice care au acceptul de a intra în unitate; 

t) Să anunţe de îndată Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân 
din municipiu în cazul decesului sau înstrăinării acestuia; 

u) să nu abandoneze câinii, iar în cazul în care nu-i mai doresc, să îi predea 
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

v) Agenţii economici şi celelalte persoane juridice menţionate mai sus sunt 
obligaţi să permită accesul organelor de verificare şi control ale Primăriei 
Municipiului Roman, Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, ale 
Direcţiei Judeţene Sanitar- Veterinare şi să se conformeze întocmai 
măsurilor stabilite 

Art.20 Cetăţenii care locuiesc în blocuri, locuinţe fără curte, locuinţe individuale 
cu cale comună de acces pot creşte şi întreţine un câine de agrement, cu acordul 
asociaţiei de locatari/proprietari respecti a vecinilor, cu condiţia declarării  la D.S.V. 
şi achitării către Consiliul Local Roman a taxei locale.  
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Proprietarii de câini sunt obligaţi să deţină carnet de sănătate pentru câine, să-l 
menţină în stare de sănătate şi să ia măsuri ca animalul să nu murdărească şi să nu 
deterioreze spaţiile aflate în folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi) şi să nu 
perturbe liniştea în imobil. 

Cetăţenii prevăzuţi în aliniatul 1 au obligaţia să afişeze la loc vizibil, în locul de 
acces în locuinţa proprietate indicatorul „CÂINE” 

Art.21 Cetăţenii care locuiesc la case  pot creşte maximum un câine fără plata 
vreunei taxe, ceilalţi fiind supuşi unei taxe către Consiliul Local Roman pentru fiecare 
câine în plus. Fac excepţie puii sub trei luni de la naştere. 

Art.22 Cetăţenii care au în proprietate construcţii şi teren aferent acesteia pot 
întreţine câini numai dacă împrejmuirea proprietăţii este corespunzătoare şi nu 
permite ieşirea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului. 

Art. 23 Asociaţiile de proprietari/locatari care deţin în perimetrul administrat sau 
proprietate câini, sunt obligate să le asigure acestora adăpost (cuşti/spaţii 
corespunzătoare) să sterilizeze animalele, să le vaccineze, să le deparaziteze şi să 
deţină carnet de sănătate pentru fiecare animal. 

 
CAPITOLUL V - CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 

 
Art. 24 Este interzisă eliberarea câinilor neidentificaţi şi nerecuperaţi de către 

persoane fizice, juridice sau asociaţii de protecţie a animalelor, pe domeniul public şi 
privat al municipiului Roman, cu excepţia acţiunilor serviciului de gestionare de al 
câinilor fără stăpân, aprobate în acest sens. 

Art. 25 Încălcarea articolelor 19, 20, 22, 23 şi 24, din prezentul regulament, 
constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează: 

a) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 19 şi 23 - cu amendă de la 200 la 
2.000 lei; 

b) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 20 – cu amendă de la 100 la 500 lei; 
c) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 22 – cu amendă de la 200 la 1.000 

lei; 
d) nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 24 – cu amendă de la 500 la 2.500 

lei. 
Art. 26  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 din 

prezentul regulament va fi făcută de persoane desemnate prin dispoziţia Primarului 
Municipiului Roman. 

Art. 27 Contravenţiilor prevăzute la art. 25 le sunt aplicabile dispoziţiile O.G.  
nr.2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor. 

 
 
 

 
 
  
 


