-PROPUNEREHOTĂRÂRE DE CONSILIUL LOCAL
privind gestionarea câinilor fără deţinător, identificarea câinilor cu şi fără deţinător şi controlul
reproducerii acestora în municipiul Timişoara
Având în vedere expunerea de motive nr._______/___________;
Văzând avizele comisiilor de specialitate nr._______/___________;
În conformitate cu art. 17, alin 3 lit. c şi d din HG. nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea
regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
În conformitate cu Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările
ulterioare prin Legea 9/2008;
În conformitate cu OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân aprobată şi modificată prin Legea 227/2002;
În temeiul OG nr. 2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul juridic al contravenţiilor;
În temeiul art. 38 (2), lit. d din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul Legii nr. 215/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 42/2004 privind
organizarea activităţii veterinare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
H O T A R Ă Ş T E:
CAPITOLUL I
Definiţii
Art. 1.

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni au următorul înţeles:
a. animal: câinele cu şi fără deţinător;
b. centre de sterilizare: serviciul de gestionare al câinilor fără stăpân, clinici mobile de
sterilizare, spaţii alternative de sterilizare puse la dispoziţie de primărie sau de terţi,
instuţii de învăţământ superior de profil precum şi cabinete medicale veterinare de
liberă practică, cu care Primăria Timişoara a încheiat contracte de colaborare în
scopul implementării prezentei hotărâri;
c. deţinător: proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu şi sub orice formă,
precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căruia se află câinele sau pe
terenul/spaţiul/teritoriul căruia se află câinele;
d. câine fără deţinător: câinele care nu are proprietar, nu este deţinut cu niciun titlu
valabil de nicio persoană fizică sau juridică sau care nu se află în îngrijirea niciunei
persoane fizice sau juridice; nu sunt consideraţi câini fără deţinător câinii
abandonaţi sau pierduţi ai căror deţinători pot fi identificaţi;
e. câine agresiv: orice câine aflat în libertate în locurile publice care atacă şi muşcă
fără să fie provocat şi pentru ale cărui acţiuni nu poate fi trasă la răspundere nicio
persoană, în conformitate cu OUG 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi şi agresivi;
f. fişa animalului: documentul prevăzut în anexa nr. 2;
g. sterilizare: intervenţia chirurgicală de castrare a animalului: ovaro-histerectomie
pentru femele, respectiv orhidectomie pentru masculi;
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h. identificare câine cu deţinător: fie aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din
material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine, fie tatuarea, fie
microciparea, fie altă metodă permisă de prevederile legale în vigoare;
i. identificare câine fără deţinător: aplicarea la nivelul urechii a unui crotal din
material plastic inscripţionat pe faţa vizibilă cu un număr de ordine şi tatuarea
celeilalte urechi;
j. tatuare: tatuarea pe partea interioară a urechii şi se face numai sub anestezie,
concomitent cu sterilizarea în cazul animalelor netatuate;
k. microcipare: aplicarea de microcip subcutanat, în zona interscapulară;
l. cabinet/medic veterinar contractant: cabinetul veterinar/medicul veterinar de
liberă practică care a încheiat cu Primăria contract pentru efectuarea operaţiilor de
sterilizare şi pentru alte operaţii în cadrul asistenţei medical-veterinare;
m. boală incurabilă: boala nevindecabilă care provoacă suferinţe cronice severe şi/sau
orice traumatism inoperabil ce poate provoca suferinţe cronice severe sau moartea;
n. eutanasia: actul medical prin care se provoacă moartea rapidă şi nedureroasă a
unui animal diagnosticat cu o boală incurabilă;
o. returnarea în teritoriu: procedura de repunere a câinelui după identificare şi
sterilizare în teritoriul din care a fost preluat, cu excepţia zonelor centrale şi istorice,
prevăzute în anexă;
p. baza de date unică: baza de date creată şi gestionată de Primăria Timişoara în care
se va înscrie numărul câinilor cu şi fără deţinător din municipiul Timişoara şi care va
servi la evidenţierea în mod transparent a realizării operaţiunilor de identificare,
sterilizare, vaccinare, repunere în teritoriu, adopţie şi eutanasie a animalelor;
q. câine utilitar: acel câine care în urma unei selecţii şi dresajului specific obţine un
atestat şi este utilizat în folosul comunităţii, spre exemplu câini de poliţie, de căutare
şi salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată;
r. program de sterilizare: program finantat de Primaria municipiului Timisoara in
limita bugetului disponibil alocat, in cadrul caruia se realizeaza operatiunile de
sterilizare a cainilor cu si fara detinator, desfasurat de serviciul de gestionare a
cainilor fara stapan, medici veterinari si organizatii de protectie a animalelor, care au
incheiat protocoale de colaborare cu Primaria;
CAPITOLUL II
Dispoziţii Generale
Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Prezenta hotărâre reglementează:
a. măsurile necesare în vederea gestionării câinilor fără deţinător;
b. măsurile necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea
înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor cu şi fără deţinător de pe domeniul
public sau privat, prevenirea abandonului şi a pierderii câinilor;
c. inventarierea şi identificarea (prin tatuare, microcipare, crotaliere sau altă metodă
permisă de prevederile legale în vigoare) câinilor de pe domeniul public şi privat.
Obiectivul prezentei hotârâri este reducerea până la eradicarea fenomenului câinilor fără
stăpân de pe raza municipiului Timişoara prin metode de gestionare a animalelor cu şi
fără deţinător moderne şi eficiente, de natură să rezolve acest fenomen pe termen
mediu, în mod definitiv.
Scopul prezentei hotărâri este de a crea un mediu sănătos, sigur şi civilizat pentru
cetăţenii municipiului Timişoara, cu respectarea drepturilor omului şi a animalelor.
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Art. 5.
a.
b.

c.
d.
e.
Art. 6.

În vederea reducerii numărului câinilor fără deţinător cu scopul eliminării acestui
fenomen, se vor aplica cu prioritate şi concomitent, următoarele măsuri:
sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător şi returnarea lor în locul lor de provenienţă, până la
dispariţia acestora pe cale naturală, cu excepţia câinilor agresivi;
responsabilizarea deţinătorilor de câini faţă de animalele proprii în scopul prevenirii
abandonului prin implementarea şi derularea de programe educaţionale şi de informare a
populaţiei;
sancţionarea deţinătorilor de câini care îşi abandonează animalele conform prevederilor
legale;
promovarea adopţiilor câinilor fără deţinător;
adopţia gratuită a câinilor din adăposturile publice;
Animalele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt protejate prin Legea 205/2004 privind
protecţia animalelor cu modificările şi completărilor ulterioare, prin Legea 60/2004,
precum şi prin alte reglementări de protecţie şi bunăstare a animalelor.
CAPITOLUL III
Gestionarea câinilor

Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.

Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.

Art. 16.

Gestionarea câinilor cu şi fără deţinător se face prin identificare, sterilizare şi returnare
către deţinător, respectiv în teritoriu/habitat.
Prin excepţie, nu vor fi returnaţi câinii care s-au dovedit a fi agresivi în sensul prezentei,
câinii nerecuperaţi sau bolnavi şi câinii solicitaţi pentru adopţie care urmează să fie
preluaţi.
Priorităţile de capturare pentru animalele fără deţinător sunt următoarele:
a. câinii agresivi;
b. femelele gestante;
c. femelele în perioada de reproducere;
d. animalele bolnave sau rănite;
Câinii fără deţinător pot fi cazaţi în adăpostul serviciului public pentru gestionarea câinilor
fără deţinător. În perioada cazării în adăpost, până la reteritorializare, adopţie sau
disparaţia pe cale naturală, câinii fără deţinător vor fi evaluaţi medical şi sub aspectul
agresivităţii, identificaţi, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi, hrăniţi, trataţi medical, cu
respectarea normelor medicale sanitar – veterinare în vigoare.
Se interzice introducerea câinilor în adăpostul public fără completarea concomitentă a
fişei animalului.
Toate operaţiunile prevăzute la art. 9 sunt înscrise în fişa animalului, care este introdusă şi
actualizată în cadrul bazei de date unice. Fiecare completare în fişa animalului se
realizează cu precizarea datei şi a persoanei autorizate care a efectuat completarea.
Evaluarea agresivităţii animalelor se realizează de către medicii veterinari de liberă
practică care vor realiza operaţiunile medicale menţionate la art. 10 .
Fişa animalului conţine de asemenea rezultatul evaluării agresivităţii.
După tratare, deparazitare internă şi externă, vaccinare antirabică, sterilizare, identificare
şi înregistrare, câinii fără deţinător şi neagresivi, conform rezultatului evaluării medicilor
veterinari, care nu au fost adoptaţi sau revendicaţi, vor fi returnaţi în teritoriul din care au
fost capturaţi.
Sterilizarea, identificarea, vaccinarea şi tratarea animalelor în vederea returnării în
teritoriu se realizează în cadrul centrelor de sterilizare, cu respectarea legislaţiei sanitar veterinare şi de protecţie a animalelor.
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Art. 17. Decizia nereturnării în teritoriu sub aspectul agresivităţii unui animal va fi luată de către
medicii veterinari de liberă practică care vor realiza operaţiunile medicale menţionate la
art. 10. Reprezentanţii serviciului public de gestionare al câinilor fără stăpân precum şi ai
organizaţiilor de protecţie a animalelor au dreptul de a participa cu vot consultativ la
evaluarea gradului de agresivitate al animalelor.
Art. 18. În perioada de cazare în adăposturi, cererile de revendicare se vor rezolva pe loc şi
necondiţionat din punct de vedere financiar.
Art. 19. În cazul în care câinele nu este identificat în niciun mod, persoana care îl revendică
trebuie să facă dovada calităţii de deţinător prin prezentarea carnetului de sănătate sau a
unei declaraţii pe proprie răspundere şi prin declaraţia scrisă a unui martor.
Art. 20. Revendicarea animalelor de către solicitanţi se va face gratuit, pe baza unei declaraţii de
adopţie. Începând cu a doua capturare şi adăpostire a aceluiasi câine cu deţinător în
adăpostul public, serviciul public va percepe persoanei care revendică animalul plata unei
taxe de revendicare reprezentând cheltuielile medicale şi de intretinere a câinelui.
Art. 21. Încredinţarea spre adopţie a câinilor adulţi din adăposturile publice şi a celor aparţinând
organizaţiilor de protecţie a animalelor se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi,
vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi.
Art. 22. Puii sub vârsta de 6 luni vor fi încredinţaţi spre adopţie numai după ce aceştia au fost
vaccinaţi, deparazitaţi şi identificaţi precum şi în urma prezentării de către adoptator a
unui angajament ferm, prin semnarea fişei de adopţie, de sterilizare a câinelui adoptat de
îndată ce acesta va ajunge la vârsta maturităţii.
Art. 23. Câinii nereturnaţi şi nerevendicaţi vor rămâne în adăpost până la adopţie sau până la
dispariţia pe cale naturală.
Art. 24. Se interzice readucerea şi/sau reprimirea animalelor reteritorializate în adăposturile
serviciului public cu excepţia cazurilor în care acestea:
a. devin agresive în sensul prezentei;
b. fac obiectul unor reclamaţii adresate în scris de către cetăţeni ai municipiului
Timişoara;
c. necesită îngrijiri medicale urgente;
d. sunt selectate pentru adopţie în condiţiile în care majoritatea animalelor din
teritoriu au fost sterilizate şi există suficiente locuri în adăpost.
Art. 25. Se interzice mutarea unui animal care a fost reteritorializat sau a unui animal
neidentificat, în alt teritoriu, cu excepţia situaţiei în care animalul este adoptat direct din
teritoriu.
Art. 26. Câinii care nu se pot returna în teritoriu pot fi plasaţi de serviciile publice în îngrijirea
temporară a unor organizaţii de protecţie a animalelor şi/sau a unor persoane fizice sau
juridice, până la adopţie. Acestea sunt obligate să accepte monitorizarea activităţii lor.
Art. 27. Câinii diagnosticaţi cu boli incurabile în urma examenului medical, vor putea fi eutanasiaţi
în conformitate cu prevederile legale.
Art. 28. Este interzisă uciderea câinilor din alte motive decât boala incurabilă sau prin alte metode
decât eutanasia aşa cum este definită prin prezenta.
CAPITOLUL IV
Obligaţiile primăriei/consiliului local, medicului veterinar şi deţinătorului.
Art. 29. Costurile deparazitării, tratării, vaccinării antirabice, sterilizării, identificării animalelor
fără deţinător vor fi suportate de către Primărie din bugetul public local până la
eradicarea fenomenului câinilor fără stăpân, în limita bugetelor locale aprobate pentru
fiecare an calendaristic în curs.
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Art. 30. Costurile sterilizării şi identificării animalelor cu deţinător vor fi suportate de către
Primărie din bugetul public local, pentru o perioadă de 30 luni de la intrarea în vigoare a
prezentei hotărâri, în limita bugetelor locale aprobate pentru fiecare an calendaristic în
curs.
Art. 31. În mod alternativ, primăria poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea şi
funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest
caz, acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor
fi efectuate şi cu ajutorul clinicii mobile dotată cu toate produsele medicinale veterinare
necesare.
Art. 32. Nu vor fi sterilizate femelele care se află în perioada de alăptare şi nici animalele care se
află într-o stare de slăbiciune temporară.
Art. 33. Centrele de sterilizare precum şi orice alte cabinete veterinare de pe teritoriul
municipiului Timişoara respectiv organizaţiile de protecţie a animalelor au următoarele
obligaţii:
a. de a transmite lunar către Primărie, în format electronic şi pe hârtie, situaţia
animalelor sterilizate şi identificate pentru a fi introdusă în baza de date unică;
b. de a transmite lunar către Primărie orice modificări intervenite ulterior privind
situaţia animalelor înregistrate;
c. de a elibera deţinătorului o adeverinţă de atestare a sterilizării şi/sau identificării - o
copie a adeverinţei de atestare a sterilizării va ramane în arhiva medicului veterinar
care a realizat sterilizarea, conform Anexei nr. 1.
Art. 34. Primăria va transmite lunar către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Timiş datele actualizate ale câinilor înregistraţi în baza unică de date.
CAPITOLUL V
Controlul reproducerii câinilor cu deţinător
Art. 35. Deţinătorii de câini cu vârsta mai mare de 5 luni au următoarele obligaţii:
a. să identifice cel puţin prin microcipare şi să înregistreze câinii deţinuţi, la un medic
veterinar de liberă practică si la primărie, în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei hotărâri;
b. să anunţe la primărie în termen de 15 zile înstrăinarea, pierderea sau decesul
câinelui;
c. să deţină carnete de sănătate completate corespunzător;
Art. 36. Deţinătorii de câini fără pedigriu au obligaţia sterilizării animalelor cu vârsta de peste 6
luni într-un interval de 8 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 37. În vederea reducerii fenomenului abandonului cainilor pe domeniul public al municipiului
Timisoara cu scopul diminuarii pana la eradicarea acestui fenomen, deţinătorii de câini se
pot adresa serviciului public de gestionare a câinilor fără deţinător sau medicilor
veterinari de liberă practică sau organizaţiilor de protecţie a animalelor din cadrul
programului de sterilizare, in vederea realizarii operatiunilor de sterilizare.
Art. 38. Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale:
a. animalele a căror stare de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, aspect
dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar;
b. câinii utilitari;
c. animalele pentru care deţinătorul plăteşte taxa anuală;
Art. 39. Deţinătorii care nu îşi sterilizează câinii fără valoare chinologică cu vârsta de peste 5 luni,
într-un termen de maxim 12 luni de zile de la adoptarea prezentei, vor plăti o taxa anuala
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la bugetul local pentru fiecare câine nesterilizat /necastrat pe care îl deţin, într-un
cuantum de 100 lei per câine nesterilizat.
Art. 40. Deţinătorilor de câini necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să permită montarea
animalelor pe care le deţin, cu animale fără deţinător.

CAPITOLUL VI
Sancţiuni
Art. 41. Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
a. nerespectarea prevederilor art. 35 , cu amendă de la _______la _______ lei;
b. nerespectarea prevederilor art. 40 , cu amendă de la _______ la _______ lei;
CAPITOLUL VII
Dispoziţii finale
Art. 42. Accesul reprezentanţilor organizaţiilor de protecţie a animalelor în adăpostul de câini al
primăriei este neîngrădit, în cadrul programului de lucru.
Art. 43. Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri persoanele împuternicite au acces pe
domeniul instituţiilor publice sau private precum şi dreptul de a solicita orice informaţie şi
documente necesare controlului. Persoanele împuternicite au de asemenea dreptul să
vizualizeze animalele în scopul efectuării controlului.
Art. 44. Primăria, în colaborare cu serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân şi cu
organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua campanii de mediatizare cu privire la
obiectivul prezentei hotărâri, de conştientizare şi educaţie a populaţiei cu privire la
legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor animalelor, a răspunderii faţă de
animalul propriu.
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ANEXA NR. 1

ADEVERINTA MEDICALA - STERILIZARE
Nr.înreg. ………din…………………..
Nume si prenume
B.I./C.I./Paşaport
Deţinător
Adresa domiciliu
Adresa domiciliu animal*
Rasa
Sex
Vârsta
Semnalmente
Animal
Observaţii
Data sterilizării
Nr. microcip
Nr. crotal/tatuaj
Nume şi prenume
Adresa, tel. cabinet veterinar
Medic
Semnătura si parafa
veterinar

* se completează daca adresa de domiciliu al deţinătorului nu este aceeaşi cu adresa la care este
ţinut animalul
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ANEXA NR. 2
FIŞĂ ANIMAL
Nr.înreg. ………din…………………..
Date
Date
Evaluarea Evaluarea
capturare
identificare medicală agresivităţii
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Date
sterilizare

Date
vaccinare şi
deparazitare

Date
returnare în
teritoriu

