ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr.208
din 25 iulie 2011
pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării
animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 20389
din 12.04.2011;
-raportul Serviciului Edilitar înregistrat cu nr. 20391 din 12.04.2011;
-rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile Regulamentului CE nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei
necomerciale a animalelor de companie;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.
-Legiea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008;
-prevederile Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la
animale domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 29/2008;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.47/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, privind
reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
-prevederile Regulamentului privind identificarea şi înregistrarea animalelor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 5/2005;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă (18 prezenţi din totalul de 23);
-îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân pe
domeniul public al municipiului Arad, prezentat în anexa, care constituie parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se consideră abrogate orice prevederi contrare.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică tuturor celor interesaţi prin
grija Serviciului Administraţie Publică Locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Bruno BIRINGER
Red/Dact IF/IF Verif. SL
1 ex. Serviciul Edilitar
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţului Arad
1 ex. Dosar şedinţă CLMA 25.07.2011

SECRETAR
Lilioara STEPANESCU

Cod PMA -S1-02
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REGULAMENT
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad
CAP. I.
Dispoziţii generale
Art. 1 Prezentul Regulament constituie cadrul general de gestionare a animalelor de
companie având ca obiect prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al
municipiului Arad, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi
siguranţă al populaţiei.
Art. 2 În accepţiunea prezentului Regulament sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:
(a) animale crescute în interes economic – animale crescute de om în scopul obţinerii unor
foloase materiale prin utilizarea personală sau valorificarea pe piaţă a produselor
provenite de la acestea;
(b) animale de companie – animale crescute şi întreţinute de om fără interes economic, ca
ocupaţie secundară (e.g.: paza unor obiective, sprijinirea persoanelor bolnave sau
handicapate, procedee medicale alternative etc.) sau pentru petrecerea timpului liber,
incluzând în mod special câinii şi pisicile, dar şi alte specii de animale(păsări exotice
etc.);
(c) animale de tracţiune – animale utilizate sau care pot fi utilizate pentru a uşura deplasarea
omului sau a obiectelor de mari dimensiuni;
(d) animale fără stăpân – animale din categoria animalelor de companie, animale de
tracţiune sau a celor crescute în interes economic, cu excepţia celor a căror prezenţă în
stare liberă nu prezintă nici un deranj pentru populaţie sau pentru mediu;
(e) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate
consumului uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
(f) ecarisare – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduselor de
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau
incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi
manipulare a acestora, după caz;
(g) specie receptivă – orice animal domestic ori sălbatic cu sânge cald;
(h) sterilizare – operaţia chirurgicală de îndepărtare a organelor sexuale interne, inclusiv
perioada de recuperare în care animalul va fi ţinut sub supravegherea medicului
veterinar pentru prevenirea infecţiilor postoperatorii;
(i) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale
domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave,
urmate întotdeauna de moarte.
CAP. II.
Înregistrarea şi urmărirea efectivelor de animale
Art. 3 Deţinătorii de animale pentru care legislaţia prevede măsuri speciale de identificare şi
înregistrare au obligaţia de a respecta actele normative în vigoare cu privire la acestea.
Art. 4 Toţi deţinătorii de animale au obligaţia să notifice instituţiilor care întreţin bazele de
date menţionate la art. 3 şi art. 11 orice modificare cu privire la datele înscrise în aceste registre,
cum ar fi, de exemplu, înstrăinarea, moartea animalelor, fătarea etc.
Art. 5 Pentru îndeplinirea prevederilor art. 4, deţinătorii de câini vor completa formularul
prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament pentru fiecare montă/fătare.
Art. 6 Deţinătorii de animale de companie cu domiciliul în municipiul Arad au obligaţia să
asigure:
(a) prezentarea pentru luarea în evidenţă a animalului în registrul unic întreţinut de
Serviciul Edilitar al Primăriei Municipiului Arad;
(b) identificarea animalelor prin implantarea cipurilor conforme cu standardul ISO 11784
sau cu anexa A la standardul ISO 11785 şi recunoscut de Federaţia Chinologică
Internaţională, iar în Municipiul Arad, de către Asociaţia Chinologică Română Arad;
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(c)
obţinerea carnetului de sănătate veterinar în care vor fi înscrise:
(d)
codul de identificare al cipului menţionat la litera (b);
(e)
specia, rasa, semnalmentele, data naşterii şi sexul animalului;
f) numele şi adresa proprietarului, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea şi
adresa sediului firmei/instituţiei, însoţite de numele şi adresa persoanei responsabile
pentru animal, în cazul persoanelor juridice;
Art. 7 Prin excepţie de la prevederile art. 6, câinii de serviciu aparţinând personalului
subordonat Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Apărării Naţionale,
precum şi câinii înregistraţi la Asociaţiile Chinologice recunoscute de Federaţia Chinologică
Internaţională, respectiv în Municipiul Arad, la Asociaţia Chinologică Română Arad, vor fi
luaţi în evidenţe conform procedurilor interne ale instituţiilor şi organizaţiilor respective.
Art. 8 Implantarea cipurilor menţionate la art. 6, litera (b) va fi efectuată doar de către
medicul veterinar, acesta având obligaţia de a verifica în prealabil dacă implantul are un cod de
identificare unic la nivelul municipiului Arad, prin consultarea bazei de date a animalelor de
companie disponibilă publicului şi reprogramarea implantului, în cazul în care unitatea permite
această intervenţie sau înlocuirea acestuia.
Art. 9 În scopul respectării obligaţiilor prevăzute la art. 6, stăpânii sau persoanele
responsabile se vor prezenta la sediul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad,
având asupra lor actul de identitate şi carnetul de sănătate completat conform cerinţelor
prezentului regulament şi vor completa o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului
prezentat în anexa nr. 6 a prezentului regulament.
Art. 10 Decesul/înstrăinarea animalelor de companie se anunţă, în termen de 24 de ore de la
incident, de către persoanele menţionate la art. 9, prin completarea formularului prezentat în
anexa nr. 5 a prezentului regulament şi depunerea acestuia la registratura Primăriei
Municipiului Arad, depunătorul având obligatoriu asupra sa un document de identitate.
Art. 11 Baza de date a animalelor de companie va fi realizată prin utilizarea mijloacelor
electronice de calcul, înregistrarea datelor în baza de date se va realiza cu ajutorul mijloacelor
de comunicare electronice, comunicarea fiind asigurată pe canale criptate, protejate prin parolă.
Art. 12 Persoanele care adaugă/modifică înregistrările în baza de date sunt responsabile de
completarea corectă a tuturor câmpurilor disponibile pe formularul de înscriere şi au datoria să
solicite de urgenţă actualizarea/modificarea/ştergerea datelor atunci când, din vina proprie sau
din cauza unor erori datorate echipamentelor folosite, constată inconsistenţe între datele
transmise şi realitate.
Art. 13 Înregistrarea animalelor de companie în baza de date a animalelor de companie de
către personalul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad se va efectua contra unui
tarif de înregistrare, indicat în anexa 1 la prezentul regulament.
Art. 14 Baza de date a animalelor fără stăpân va fi pusă la dispoziţia publicului, în formă
restrânsă, pentru consultarea prin mijloace de comunicare electronice, cu ascunderea datelor cu
caracter personal, definite la art. 3, lit. a) din Legea nr. 677/2001.
Art. 15 Deţinătorii de câini, persoane fizice şi persoane juridice, cu excepţia autorităţilor şi
instituţiilor publice, vor achita anual un tarif de 12 lei pentru fiecare exemplar deţinut.
CAP. III.
Reglementări pentru deţinătorii de animale
Art. 16 Dresajul şi antrenamentul câinilor cu stăpân sunt permise în cadrul Parcului
Chinologic al Asociaţiei Chinologice Române Arad, membră a Federaţiei Chinologice
Internaţionale, situat pe malul stâng al râului Mureş, în aval de terenurile de tenis Astra, între
dig şi râul Mureş, pentru câinii înscrişi la Asociaţia Chinologică Română Arad (str.Infanteriei
FN).
Art. 17 Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare de animale sau nu:
(a) să inducă stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea
acestora sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina
reacţii de autoapărare din partea animalelor;
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(b) să manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în
prezenţa acestuia;
(c) să refuze luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal atunci când acesta se
manifestă agresiv faţă de alte animale.
Art. 18 Incintele în care există câini de pază antrenaţi, în stare liberă, vor fi semnalizate
obligatoriu de proprietarul/administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de
15 × 25 cm, aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de
25 m, reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE PERICULOS”,
ambele elemente reprezentate în relief, de culoare neagră pe fond alb.
Art. 19 Este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise
permanent sau împrejmuirile nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.
CAP. IV.
Reglementări privind circulaţia animalelor cu stăpân
Art. 20 Tranzitarea spaţiului public de către animalele care pot fi încadrate în categoria celor
definite la art. 2, lit. (a), (b) sau (c) se va face doar sub supravegherea stăpânului sau a unei
persoane responsabile, capabile să controleze comportamentul animalului.
Art. 21 Animalele care tranzitează spaţiile publice vor purta echipamente restrictive,
proporţionale cu talia, forţa fizică, gradul de agresivitate şi armele biologice naturale ale
animalului, pentru a evita accidentele şi provocarea de suferinţe inutile animalelor.
Art. 22 Prin excepţie de la prevederile art. 20, animalele al căror mod de viaţă necesită o
mobilitate crescută (ex., pisici) vor avea posibilitatea să îşi satisfacă necesităţile de mişcare
neasistate de stăpân sau de vreun supraveghetor cu condiţia ca:
(a) acest lucru să nu producă deranj locuitorilor din zonă şi
(b) animalul să nu fie pus în situaţia de a supravieţui pe cont propriu sau din mila publică;
Art. 23 Pentru a preveni montele nedorite, stăpânii animalelor, în special cele menţionate la
art. 22, vor efectua demersurile necesare pentru sterilizarea acestora sau izolarea animalului în
perioadele fertile ale ciclului de viaţă.
Art. 24 În cazul constatării unor monte nedorite, deţinătorii animalelor se vor adresa în decurs
de câteva ore de la incident medicului veterinar în vederea întreruperii gestaţiei.
Art. 25 Fără a aduce atingere prevederilor art. 21, însoţitorii câinilor plimbaţi pe domeniul
public vor îndeplini cumulativ următoarele obligaţii:
(a) câinii cu masa mai mare de 15 kg vor purta obligatoriu zgardă, lesă şi botniţă când sunt
plimbaţi pe domeniul public;
(b) câinii care au muşcătura suficient de puternică încât să poată provoca răni periculoase
vor purta o botniţă potrivită rasei şi vârstei animalului ori de câte ori sunt conduşi în
spaţii publice sau private cu acces public unde pot intra în contact cu persoane/animale
străine, stăpânii câinilor fiind obligaţi să-şi obişnuiască animalul cu purtarea acesteia.
Art. 26 Prin excepţie de la prevederile art. 25, purtarea echipamentelor menţionate nu este
obligatorie pentru câinii special antrenaţi şi testaţi în acest scop de către Asociaţia Chinologică
Română Arad, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, respectiv la expoziţii, competiţii,
filmări sau alte evenimente, în cazul în care organizatorul îşi asumă în scris responsabilitatea
pentru orice accident provocat de animale, dacă acesta ar fi putut fi prevenit prin purtarea
echipamentelor restrictive.
Art. 27 Este interzis accesul câinilor în târguri/oboare/pieţe, localuri publice, locuri de joacă
pentru copii, cimitire, ştranduri, stadioane sau magazine, cu excepţia magazinelor de profil
chinologic, precum şi în orice spaţiu unde este figurat un semn care interzice accesul câinilor
sau altor animale de companie.
Art. 28 Prin excepţie de la prevederile art. 27, accesul în spaţiile menţionate va fi permis doar
nevăzătorilor care sunt conduşi de câini special antrenaţi.
Art. 29 Semnul menţionat la art. 27, recunoscut de prezentul regulament, este profilul unui cap
de câine, peste care se suprapun două linii diagonale de lungime egală încrucişate, cu
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dimensiunea de cel puţin 10 × 10 cm, având elementele grafice realizate pe un fundal
contrastant.
Art. 30 Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public, însoţitorii animalelor de companie
plimbate pe aleile dintre blocuri, faleza Mureşului sau în parcuri, vor purta cu ei:
(a) o pungă de hârtie pentru a ridica dejecţiile solide ale animalului şi
(b) un recipient de 1 l plin cu apă curată, cu ajutorul căreia vor spăla urmele de dejecţii sau
de urină lăsate de animal.
Art. 31 Sunt interzise următoarele activităţi:
(a) lăsarea animalelor să urineze pe arborii tineri, arbuşti, aranjamente florale;
(b) păscutul animalelor pe spaţiile verzi;
(c) hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public dacă acest lucru produce
disconfort populaţiei;
(d) amenajarea de adăposturi improvizate pe domeniul public sau privat cu ieşire pe
domeniul public cu excepţia hrănitoarelor pentru păsări sălbatice;
(e) deranjarea liniştii în zonele destinate relaxării şi în orele de noapte;
(f) tranzitarea spaţiului public de către animalele de tracţiune, animalele crescute în interes
economic sau animale exotice în afara traseelor special desemnate şi a zonelor stabilite
pentru organizarea de evenimente;
Art. 32 Prin excepţie de la prevederile art. 31, lit. (f) tranzitarea spaţiului public este permisă la
încărcarea/descărcarea animalelor din mijloacele de transport cu condiţia folosirii celui mai
scurt traseu disponibil reducând la minim riscul produceri de accidente.
Art. 33 Animalele ai căror stăpâni sau însoţitori nu respectă prevederile art. 20 – art. 32 vor fi
considerate animale fără stăpân şi li se vor aplica prevederile cap. v.
CAP. V.
Reglementări privind animalele fără stăpân
Art. 34 Câinii fără stăpân care tranzitează domeniul public al municipiului Arad vor fi prinse şi
puse sub adăpost de către personalul Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul
S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Art. 35 Prin excepţie de la prevederile art. 34, animalele ai căror însoţitori sau deţinători nu
respectă prevederile cap.II, nu vor fi capturate şi transportate la adăpostul pentru animalele fără
stăpân dacă, după atenţionarea de către personalul care asigură păstrarea ordinii publice,
însoţitorii acestora iau măsurile necesare pentru a respecta normele referitoare la tranzitul
animalelor pe domeniul public.
Art. 36 Deţinătorii de animale care constată că animalul pe care îl aveau în îngrijire a scăpat de
sub controlul lor au obligaţia să informeze personalul serviciului mai sus menţionat prin
prezentarea carnetului de sănătate veterinar sau a paşaportului pentru mişcarea intracomunitară
a animalelor de companie, cu datele de identificare ale animalului, pentru a preveni
încredinţarea acestuia spre adopţie.
Art. 37 Pentru identificarea animalului se vor respecta prevederile art. 4 al Regulamentului CE
nr. 998/2003, deţinătorul va indica adresa la care este disponibilă baza de date care trebuie să
fie accesibilă gratuit, prin mijloace electronice, personalului menţionat la art. 34.
Art. 38 Animalele internate vor fi verificate în vederea stabilirii identităţii prin testarea
existenţei inelelor auriculare, tatuajelor sau cipurilor conforme cu standardul ISO 11784 sau cu
anexa A la standardul ISO 11785.
Art. 39 Toate animalele aduse în adăpost vor fi trecute într-un registru special conform
prevederilor art. 10 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, aprobată prin Legea
nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 40 Toate animalele aduse în adăpost se examinează de către medicul veterinar şi, după
caz, se tratează pentru afecţiunile depistate.
Art. 41 Animalele care suferă de boli incurabile se eutanasiază conform prevederilor O.U.G.
nr. 155/2001, cu înştiinţarea deţinătorului, dacă identitatea acestuia poate fi stabilită.
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Art. 42 După examinarea şi aplicarea tratamentelor necesare de către medicul veterinar,
animalele vor fi adăpostite pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare, timp în care deţinătorii
acestora le pot revendica în baza art. 8 al O.U.G. nr. 155/2001 iar câinii din evidenţele
Asociaţiei Chinologice Române Arad vor fi păstraţi 18 zile lucrătoare..
Art. 43 Deţinătorii animalelor identificate vor fi contactaţi pentru restituirea animalelor
pierdute.
CAP. VI.
Reglementări privind adopţia şi revendicarea animalelor
Art. 44 Animalele pentru care stăpânul nu poate prezenta documente de apartenenţă valide,
cum ar fi carnetul de sănătate veterinar, legitimaţia eliberată de Asociaţia Chinologică Română
Arad sau paşaportul pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de companie, nu vor putea fi
revendicate de către proprietar, fiind supuse regulilor privind adopţia.
Art. 45 La revendicarea animalelor, deţinătorii acestora vor fi verificaţi în vederea stabilirii
apartenenţei animalului şi pentru a preveni restituirea animalelor către acei deţinători care au
aplicat rele tratamente acestora, aşa cum sunt definite la art. 6, alin. (1) din Legea nr. 205/2004
modificată şi completată de Legea nr. 9/2008.
Art. 46 În cazul abaterilor repetate, deţinătorului îi va fi refuzat dreptul de a mai revendica
animalul pierdut, acesta urmând să fie încredinţat spre adopţie.
Art. 47 Animalele rămase nerevendicate vor fi identificate prin implantarea de către medicul
veterinar a cipurilor conforme cu standardele internaţionale menţionate la art. 6, lit. (b) sau prin
alte mijloace de identificare prevăzute de legislaţia în vigoare urmând să fie încredinţate spre
adopţie direct sau prin intermediul organizaţiilor de protecţie a drepturilor animalelor.
Art. 48 Toate animalele încredinţate spre adopţie, cu excepţia exemplarelor de reproducători
autorizaţi, conform normelor sanitare veterinare sau a exemplarelor a căror vârstă nu permite
efectuarea intervenţiei chirurgicale, vor fi sterilizate.
Art. 49 Persoanele care doresc să adopte animale vor fi verificate pentru a se stabili dacă în
ultimii 5 ani au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi
irevocabilă pentru încălcarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 205/2004.
Art. 50 Toate persoanele care adoptă animale vor accepta să răspundă în continuare apelurilor
venite din partea personalului menţionat la art. 34 pentru urmărirea stării animalului şi vor
înştiinţa personalul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad, în cazul înstrăinării
acestora, conform prevederilor art. 4.
Art. 51 Prevederile art. 47 nu se vor aplica acelor animale care datorită comportamentului lor
nu pot fi încredinţate spre adopţie, existând riscul să nu se acomodeze noilor condiţii de viaţă.
Art. 52 Câinii metişi de talie mică şi pisicile, cu excepţia animalelor prevăzute la art. 51, care
nu au fost revendicate sau adoptate în perioada maximă de cazare specificată la art. 4 din
O.U.G. nr. 155/2001, vor putea fi eliberate, în număr redus, în zonele în care colectivitatea
locală îşi asumă în scris răspunderea pentru aceştia, conform prevederilor art. 17, alin. (3), lit.
d) al H.G. nr. 955/2004, după sterilizarea lor prealabilă.
Art. 53 Toate persoanele care îşi revendică animalele pierdute sau doresc să adopte un animal
vor prezenta o declaraţie-angajament conform anexelor 2 şi 3 ale prezentului regulament.
Art. 54 Persoanele care revendică animale conform prevederilor prezentei hotărâri vor achita,
la casieria Direcţiei Venituri a Primăriei Municipiului Arad, tariful pentru prinderea,
tratamentele aplicate şi întreţinerea animalelor în adăpost pentru întreaga perioadă de cazare.
Art. 55 Persoanele care îşi recuperează animalele scăpate de sub control în momentul în care a
fost deja solicitată intervenţia personalului menţionat la art. 34, vor achita, la casieria Direcţiei
Venituri a Primăriei Municipiului Arad, contravaloarea deplasării în vederea prinderii şi
aducerii în adăpost a animalelor.
Art. 56 Tarifele menţionate la art. 54 şi art. 55 sunt prezentate în anexa 1 la prezentul
regulament, ele vor fi afişate la sediul Primăriei Municipiului Arad şi vor fi aduse la cunoştinţa
tuturor persoanelor interesate.
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Art. 57 Persoanele care doresc să adopte animale sunt scutite de tariful menţionat la art. 54, cu
condiţia respectării angajamentelor asumate în declaraţia dată la momentul adopţiei, în caz
contrar, fiind obligate să achite sumele datorate la reîntoarcerea animalului în adăpost.
CAP. VII.
Reglementări pentru prevenirea rabiei
Art. 58 Prezenţa animalelor cu comportament deviant sau a carnivorelor moarte trebuie
anunţată imediat medicului veterinar, poliţiei sau primăriei de către orice persoană care a
constatat aceasta.
Art. 59 Prin excepţie de la prevederile art. 42 animalele prinse şi aduse în adăpost care prezintă
comportament deviant vor fi izolate şi puse sub observaţie pe o perioadă de 14 zile conform
prevederilor art. 4 al Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008.
Art. 60 Animalele din categoria speciilor receptive încredinţate spre adopţie vor fi prealabil
vaccinate antirabic.
Art. 61 Deţinătorii sau persoanele responsabile de întreţinerea animalelor din categoria
speciilor receptive, cu referire în mod deosebit la speciile carnivore, au obligaţia să ia toate
măsurile pentru a preveni infectarea acestora cu virusul rabiei.
CAP. VIII. Reglementări privitoare la ecarisaj
Art. 62 În vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi a disconfortului cauzat de prezenţa în mediu a
deşeurilor de origine animală, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, crescătorii individuali de animale au obligaţia să
anunţe în maxim 24 de ore, consiliul local, asupra morţii animalelor pe care le întreţin.
Art. 63 Animalele moarte în timpul transportului, care nu pot fi transportate până la destinaţie
sau până la un punct de oprire programat, vor fi preluate de către reprezentanţii administraţiei
publice locale în vederea neutralizării acestora.
Art. 64 Colectarea şi transportul deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile
populaţiei se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de
circumscripţia sanitar-veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie
menţionate cel puţin:
(a) denumirea subproduselor;
(b) categoria de încadrare a subproduselor;
(c) locaţia în care se găsesc acestea;
(d) modul de procesare;
Art. 65 Preluarea deşeurilor de origine animală de către reprezentanţii Consiliului Local al
Municipiului Arad se va face după plata tarifului de ecarisare la casieria Direcţiei Venituri a
Primăriei Municipiului Arad.
Art. 66 Tariful de ecarisare va fi utilizat pentru a acoperi cheltuielile rezultate din colectarea,
transportul, conservarea deşeurilor şi tariful perceput de firma specializată care asigură
neutralizarea acestora.
Art. 67 Cuantumul tarifului menţionat la art. 65 este prezentat în tabelul din anexa 1 la
prezentul regulament şi va fi afişat în mod vizibil la sediul Direcţiei Venituri a Primăriei
Municipiului Arad.
Art. 68 În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al municipiului Arad, a căror
provenienţă nu poate fi stabilită cheltuielile menţionate la art. 66, vor fi acoperite din sumele
alocate în bugetul local al municipiului Arad.
Art. 69 Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public sau pe
domeniul privat, îngroparea, compostarea sau arderea acestora fără aprobarea şi autorizarea
autorităţilor sanitar veterinare şi de mediu.
Art. 70 Prin excepţie de la prevederile art. 69, autorităţile sanitare veterinare competente pot
dispune, conform prevederilor art. 7 al Ordonanţei nr. 47/2005, incinerarea şi/sau îngroparea
deşeurilor de origine animală, în cazul existenţei unui focar de boală epizootică, atunci când nu
sunt îndeplinite cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare.
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CAP. IX.
Sancţiuni
Art. 71 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
(a) nerespectarea prevederilor art. 5 şi art. 6 cu amendă de la 500 la 1000 lei;
(b) nerespectarea prevederilor art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 23, art. 30, respectiv ale
art. 31, lit. (a), (c) şi (d) cu amendă de la 700 la 1800 lei;
(c) nerespectarea prevederilor art. 25 şi ale art. 27 cu amendă de la 1000 la 2000 lei;
(d) nerespectarea prevederilor art. 31, lit. (b), (e) şi (f), respectiv ale art. 50 cu amendă de la
1500 la 2000 lei;
Art. 72 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin ca obligaţie personalul
împuternicit al Primarului Municipiului Arad şi Poliţiei Locale Arad.
Art. 73 Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.
CAP. X.
Dispoziţii tranzitorii
Art. 74 Realizarea bazei de date prevăzută la art. 11 şi punerea sa la dispoziţia publicului se va
efectua în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.
Art. 75 Toţi deţinătorii de animale de companie de pe raza municipiului Arad se vor conforma
prevederilor art. 4 până la data de 31 decembrie 2011.
Art. 76 Prin excepţie de la prevederile art. 44, până la data menţionată la art. 75, revendicarea
animalelor scăpate de sub controlul stăpânului se va putea face şi în baza unei declaraţii pe
proprie răspundere privind apartenenţa animalului în care se vor specifica, în mod obligatoriu,
datele de identificare şi de contact ale persoanei care revendică.
Art. 77 Declaraţia prevăzută la art. 76 va fi contrasemnată de către reprezentantul Serviciului
Edilitar al Primăriei Municipiului Arad care va verifica corectitudinea datelor prezentate pe
baza actelor de identitate ale solicitantului.
Art. 78 Refuzul prezentării unor documente de identitate valide atrage după sine nulitatea
actului de revendicare a animalelor.
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TARIFE
U.M.
Adopţie/Revendicare
Prindere şi aducere în adăpost
buc.
Întreţinere
zile
Sterilizare
buc.
Identificare cu cip şi înregistrare
buc.
Ecarisaj
Ridicarea animalelor moarte
buc.
Neutralizare deşeuri animale
kg
Înregistrarea animalelor de companie
Înregistrarea în baza de date
buc.
* nu include TVA
Operaţiunea
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Tarif*
46,17 lei
0,73 lei
63,80 lei
35,00 lei
51,31 lei
2,2 lei
4,20 lei

Anexa 2 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
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FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
Nr.__________/______________
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în ______________
_________, strada ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____,
apt. ______, judeţul/sectorul ______________________________, telefon ___________________,
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ___, nr. _____________, eliberat(ă) de ____________________
la data de _____________, mă angajez să preiau în întreţinere ______________________________
____________________(specia şi rasa animalului), identificat prin tatuaj/cip cu următorul cod de
identificare ___________________________________________, înregistrat în baza de date
disponibilă la adresa __________________________________________________________.
Prin prezenta îmi asum să respect următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a animalului;
2. să prezint periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare a animalelor fără stăpân în cazul decesului sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez animalul, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului de
gestionare a animalelor fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân tariful care reprezintă cheltuielile
medicale şi de întreţinere aferente cazării animalului.

Data ________________
Semnătura solicitantului,

Semnătura reprezentantului
Serviciului Edilitar
________________

_________________
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FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
Nr.__________/______________
Subscrisa,
______________________________,
cu
sediul
în
_____________________ _________, strada ______________________________, nr. _____, bl.
_____, sc. _____, et. _____, apt. ______, judeţul/sectorul ______________________________,
telefon
___________________,
înregistrată
la
Oficiul
registrului
comerţului
_________________________
sub
nr.
____________,
reprezentată
de
________________________________, în calitate de _______________________, legitimat prin
BI/CI seria ___, nr. _____________, eliberat(ă) de ______________________ la data de
_____________, ne angajăm să preluăm în întreţinere __________________________________
________________(specia şi rasa animalului), identificat prin tatuaj/cip cu următorul cod de
identificare ___________________________________________, înregistrat în baza de date
disponibilă la adresa __________________________________________________________.
Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru respectarea următoarelor condiţii:
1. să respectăm normele de îngrijire şi hrănire a animalului;
2. să prezentăm periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţăm Serviciul de gestionare a animalelor fără stăpân în cazul decesului sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonăm animalul, iar în cazul în care nu îl mai dorim, să îl predăm Serviciului de
gestionare a animalelor fără stăpân;
5. să achităm Serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân tariful care reprezintă
cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării animalului.

Data ________________
Semnătura reprezentantului societăţii,

Semnătura reprezentantului
Serviciului Edilitar
________________

_________________
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Anexa 4 la Regulamentul
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DECLARAŢIE
de montă-fătare
nr._________/______________

Data montei:

Statistica cuibului

Data fătării:

Masculi
Femele
Total

Număr născuţi

Număr sacrificaţi

Număr rămaşi
pentru creştere

Date de identificare a părinţilor:
MASCUL
Numele
Nr. cip:
Proprietar
C.N.P.
B.I./C.I. Seria __ __, Nr. __________________
Domiciliul:

FEMELĂ
Numele
Nr. cip:
Proprietar
C.N.P.
B.I./C.I. Seria __ __, Nr. __________________
Domiciliul:

Telefon:
Semnătura:

Telefon:
Semnătura:
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Anexa 5 la Regulamentul
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DECLARAŢIE
privind înstrăinarea/decesul animalului de companie
Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________, domiciliat/
domiciliată în _______________________, str. _________________________________________,
nr. ______, bl. ________, sc. ____, ap. _____, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____
vă aduc la cunoştinţă că animalul de companie specia ______________, născut la data de ________
__________, identificat cu microcipul RFID având codul: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __
□ a decedat în data de _______________;
□ a fost vândut/cedat domnului/doamnei _____________________________________,
domiciliat/domiciliată în _____________________________, str. ___________________________
_____________, nr. ________, bl. _________, sc. ____, ap. ______, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____
Semnătura cumpărătorului
_____________
□ a fost moştenit de către mine/mi-a fost cedat în întreţinere din partea ______________
_____________________, cu ultimul domiciliu în ____________________________, str. _______
_________________________________, nr. ________, bl. _________, sc. ____, ap. ______,
reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____

Data
________________

Semnătura
______________
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Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. ___
a Consiliului Local al Municipiului Arad din ______________
Anexa 6 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

DECLARAŢIE
privind dreptul de proprietate asupra animalului

Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________, domiciliat/
domiciliată în _______________________, str. _________________________________________,
nr. ______, bl. ________, sc. ____, ap. _____, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____

declar pe proprie răspundere că animalul de companie specia ______________, născut la data de
________________, identificat cu microcipul RFID având codul: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ se află în proprietatea/îngrijirea mea personală şi doresc să fie înscris în baza de date a
animalelor de companie, fiind de acord să respect prevederile Hotărârii nr. __ din _____________ a
Consiliului Local al Municipiului Arad.

Data
________________

Semnătura
______________
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ROMÂNIA

PROIECT

JUDEŢUL ARAD
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Avizat

Nr.77 din 13.09. 2010
Ed.1.rev.1. 184 din 6.06.2011

SECRETAR
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H O T Ă R Â R E A nr.____
Din_________________2011
pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării
animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad
Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 20389 din
12.04.2011;
-raportul Serviciului Edilitar înregistrat cu nr. 20391 din 12.04.2011;
-rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad;
-prevederile Regulamentului CE nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei
necomerciale a animalelor de companie;
-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
-prevederile Legii nr.60/2003 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2002 privind
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi.
-Legiea nr.205/2004 privind protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea nr. 9/2008;
-prevederile Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale
domestice şi sălbatice, aprobată prin Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 29/2008;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.47/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006, privind
reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală;
-prevederile Regulamentului privind identificarea şi înregistrarea animalelor, aprobat prin Ordinul
preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 5/2005;
-prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
-adoptarea hotărârii cu 16 voturi pentru, 1 abţinere şi 1 vot împotrivă (18 prezenţi din totalul de 23);
-îndeplinirea procedurilor prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 4. Se aprobă Regulamentul privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân pe
domeniul public al municipiului Arad, prezentat în anexa, care constituie parte integrantă a prezentei
hotărâri.
Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se consideră abrogate orice prevederi contrare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică tuturor celor interesaţi prin grija
Serviciului Administraţie Publică Locală.
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CAP. XI.

Dispoziţii generale

Art. 79 Prezentul Regulament constituie cadrul general de gestionare a animalelor de companie
având ca obiect prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului
Arad, a incidentelor provocate de acestea şi mărirea gradului de confort şi siguranţă al populaţiei.
Art. 80 În accepţiunea prezentului Regulament sunt definiţi următorii termeni utilizaţi:
(a) animale crescute în interes economic – animale crescute de om în scopul obţinerii unor
foloase materiale prin utilizarea personală sau valorificarea pe piaţă a produselor provenite
de la acestea;
(b) animale de companie – animale crescute şi întreţinute de om fără interes economic, ca
ocupaţie secundară (e.g.: paza unor obiective, sprijinirea persoanelor bolnave sau
handicapate, procedee medicale alternative etc.) sau pentru petrecerea timpului liber,
incluzând în mod special câinii şi pisicile, dar şi alte specii de animale(păsări exotice etc.);
(c) animale de tracţiune – animale utilizate sau care pot fi utilizate pentru a uşura deplasarea
omului sau a obiectelor de mari dimensiuni;
(d) animale fără stăpân – animale din categoria animalelor de companie, animale de tracţiune
sau a celor crescute în interes economic, cu excepţia celor a căror prezenţă în stare liberă nu
prezintă nici un deranj pentru populaţie sau pentru mediu;
(e) deşeuri de origine animală – subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului
uman, cadavre întregi sau porţiuni de cadavre provenite de la animale;
(f) ecarisare – activitatea de colectare a deşeurilor de origine animală/subproduselor de origine
animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul procesării sau
incinerării/coincinerării acestora, incluzând activităţile de transport, depozitare şi manipulare
a acestora, după caz;
(g) specie receptivă – orice animal domestic ori sălbatic cu sânge cald;
(h) sterilizare – operaţia chirurgicală de îndepărtare a organelor sexuale interne, inclusiv
perioada de recuperare în care animalul va fi ţinut sub supravegherea medicului veterinar
pentru prevenirea infecţiilor postoperatorii;
(i) rabie – encefalomielita infecţioasă acută, comună omului şi diferitelor specii de animale
domestice şi sălbatice, caracterizată clinic prin simptome nervoase extrem de grave, urmate
întotdeauna de moarte.

CAP. XII.

Înregistrarea şi urmărirea efectivelor de animale

Art. 81 Deţinătorii de animale pentru care legislaţia prevede măsuri speciale de identificare şi
înregistrare au obligaţia de a respecta actele normative în vigoare cu privire la acestea.
Art. 82 Toţi deţinătorii de animale au obligaţia să notifice instituţiilor care întreţin bazele de date
menţionate la art. 3 şi art. 11 orice modificare cu privire la datele înscrise în aceste registre, cum ar
fi, de exemplu, înstrăinarea, moartea animalelor, fătarea etc.
Art. 83 Pentru îndeplinirea prevederilor art. 4, deţinătorii de câini vor completa formularul
prezentat în anexa nr. 4 la prezentul regulament pentru fiecare montă/fătare.

Art. 84 Deţinătorii de animale de companie cu domiciliul în municipiul Arad au obligaţia să
asigure:
(a) prezentarea pentru luarea în evidenţă a animalului în registrul unic întreţinut de Serviciul
Edilitar al Primăriei Municipiului Arad;
(b) identificarea animalelor prin implantarea cipurilor conforme cu standardul ISO 11784 sau cu
anexa A la standardul ISO 11785 şi recunoscut de Federaţia Chinologică Internaţională, iar
în Arad de către Asociaţia Chinologică Română Arad;
(c) obţinerea carnetului de sănătate veterinar în care vor fi înscrise:
(i) codul de identificare al cipului menţionat la litera (b);
(ii) specia, rasa, semnalmentele, data naşterii şi sexul animalului;
(iii) numele şi adresa proprietarului, în cazul persoanelor fizice, respectiv denumirea şi adresa
sediului firmei/instituţiei, însoţite de numele şi adresa persoanei responsabile pentru
animal, în cazul persoanelor juridice;
Art. 85 Prin excepţie de la prevederile art. 6, câinii de serviciu aparţinând personalului subordonat
Ministerului Administraţiei şi Internelor, al Ministerului Apărării Naţionale precum şi câinii
înregistraţi la Asociaţiile Chinologice recunoscute de Federaţia Chinologică Internaţională,
respectiv în Arad la Asociaţia Chinologică Română Arad, vor fi luaţi în evidenţe conform
procedurilor interne ale instituţiilor şi organizaţiilor respective.
Art. 86 Implantarea cipurilor menţionate la art. 6, litera (b) va fi efectuată doar de către medicul
veterinar, acesta având obligaţia de a verifica în prealabil dacă implantul are un cod de identificare
unic la nivelul municipiului Arad, prin consultarea bazei de date a animalelor de companie
disponibilă publicului, şi reprogramarea implantului, în cazul în care unitatea permite această
intervenţie, sau înlocuirea acestuia.
Art. 87 În scopul respectării obligaţiilor prevăzute la art. 6 stăpânii sau persoanele responsabile se
vor prezenta la sediul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad având asupra lor actul de
identitate şi carnetul de sănătate completat conform cerinţelor prezentului regulament şi vor
completa o declaraţie pe proprie răspundere conform modelului prezentat în anexa nr. 6 a
prezentului regulament.
Art. 88 Moartea/înstrăinarea animalelor de companie va fi anunţată, în termen de 24 de ore de la
incident, de către persoanele menţionate la art. 9 prin completarea formularului prezentat în anexa
nr. 5 a prezentului regulament şi depunerea acestuia la registratura Primăriei Municipiului Arad,
depunătorul având obligatoriu asupra sa un document de identitate.
Art. 89 Baza de date a animalelor de companie va fi realizată prin utilizarea mijloacelor
electronice de calcul, înregistrarea datelor în baza de date se va realiza cu ajutorul mijloacelor de
comunicare electronice, comunicarea fiind făcută pe canale criptate, protejate prin parolă.
Art. 90 Persoanele care adaugă/modifică înregistrările în baza de date sunt responsabile de
completarea corectă a tuturor câmpurilor disponibile pe formularul de înscriere şi au datoria să
solicite de urgenţă actualizarea/modificarea/ştergerea datelor atunci când, din vina proprie sau din
cauza unor erori datorate echipamentelor folosite, constată inconsistenţe între datele transmise şi
realitate.

Art. 91 Înregistrarea animalelor de companie în baza de date a animalelor de companie de către
personalul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad se va efectua contra unui tarif de
înregistrare, indicată în anexa 1 la prezentul regulament.
Art. 92 Baza de date a animalelor fără stăpân va fi pusă la dispoziţia publicului, în formă restrânsă,
pentru consultarea prin mijloace de comunicare electronice, cu ascunderea datelor cu caracter
personal, definite la art. 3, lit. a) din Legea nr. 677/2001.
Art. 93 Deţinătorii de câini, persoane fizice şi persoane juridice, cu excepţia autorităţilor şi
instituţiilor publice, vor achita anual un tarif de 12 lei pentru fiecare exemplar deţinut.

CAP. XIII. Reglementări pentru deţinătorii de animale
Art. 94 Dresajul şi antrenamentul câinilor cu stăpân sunt permise în cadrul Parcului Chinologic al
Asociaţiei Chinologice Române Arad, membră a Federaţiei Chinologice Internaţionale, situat pe
malul stâng al râului Mureş, în aval de terenurile de tenis Astra, între dig şi râul Mureş, pentru
câinii înscrişi la Asociaţia Chinologică Română Arad.
Art. 95 Este interzis tuturor persoanelor fizice deţinătoare de animale sau nu:
(a) să inducă stare de agitaţie animalelor cu sau fără stăpân prin lovirea/ameninţarea acestora
sau manifestarea oricărui gen de comportament agresiv ce poate determina reacţii de
autoapărare din partea animalelor;
(b) să manifeste comportamentele descrise la lit. (a) faţă de însoţitorul animalului în prezenţa
acestuia;
(c) să refuze luarea unor măsuri pentru liniştirea propriului animal atunci când acesta se
manifestă agresiv faţă de alte animale.
Art. 96 Incintele în care există câini de pază antrenaţi, în stare liberă, vor fi semnalizate obligatoriu
de proprietarul/administratorul acestora cu un panou nedetaşabil cu dimensiunile de 15 × 25 cm,
aplicat la fiecare intrare şi pe gardul care delimitează amplasamentul la intervale de 25 m,
reprezentând un profil de cap de câine, însoţit de inscripţia „CÂINE PERICULOS”, ambele
elemente reprezentate în relief, de culoare neagră pe fond alb.
Art. 97 Este interzisă lăsarea liberă a câinilor în incintele unde intrările sunt deschise permanent
sau împrejmuirile nu pot împiedica ieşirea acestora din amplasament.

CAP. XIV. Reglementări privind circulaţia animalelor cu stăpân
Art. 98 Tranzitarea spaţiului public de către animalele care pot fi încadrate în categoria celor
definite la art. 2, lit. (a), (b) sau (c) se va face doar sub supravegherea stăpânului sau a unei
persoane responsabile, capabile să controleze comportamentul animalului.
Art. 99 Animalele care tranzitează spaţiile publice vor purta echipamente restrictive, proporţionale
cu talia, forţa fizică, gradul de agresivitate şi armele biologice naturale ale animalului, pentru a evita
accidentele şi provocarea de suferinţe inutile animalelor.
Art. 100 Prin excepţie de la prevederile cap. iv.art. 20 animalele ale căror mod de viaţă necesită o
mobilitate crescută (ex. pisici) vor avea posibilitatea să îşi satisfacă necesităţile de mişcare
neasistate de stăpân sau de vreun supraveghetor cu condiţia ca:
(a) acest lucru să nu producă deranj locuitorilor din zonă; şi
(b) animalul să nu fie pus în situaţia de a supravieţui pe cont propriu sau din mila altor cetăţeni.

Art. 101 Pentru a preveni montele nedorite, stăpânii animalelor, în special cele menţionate la cap.
iv.art. 22, vor efectua demersurile necesare pentru sterilizarea acestora sau izolarea animalului în
perioadele fertile ale ciclului de viaţă.
Art. 102 În cazul constatării unor monte nedorite, deţinătorii animalelor se vor adresa în decurs de
câteva ore de la incident medicului veterinar în vederea întreruperii gestaţiei.
Art. 103 Fără a aduce atingere prevederilor art. 21 însoţitorii câinilor plimbaţi pe domeniul public
vor îndeplini cumulativ următoarele obligaţii:
(a) câinii cu masa mai mare de 15 kg vor purta obligatoriu zgardă şi lesă când sunt plimbaţi pe
domeniul public;
(b) câinii care au muşcătura suficient de puternică încât să poată provoca răni periculoase vor
purta o botniţă potrivită rasei şi vârstei animalului ori de câte ori sunt conduşi în spaţii
publice sau private cu acces public unde pot intra în contact cu persoane/animale străine,
stăpânii câinilor fiind obligaţi să-şi obişnuiască animalul cu purtarea acesteia.
Art. 104 Prin excepţie de la prevederile art. 25 purtarea echipamentelor menţionate nu este
obligatorie pentru câinii special antrenaţi şi testaţi în acest scop de către Asociaţia Chinologică
Română Arad, afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională, respectiv la expoziţii, competiţii,
filmări sau alte evenimente, în cazul în care organizatorul îşi asumă în scris responsabilitatea pentru
orice accident provocat de animale, dacă acesta ar fi putut fi prevenit prin purtarea echipamentelor
restrictive.
Art. 105 Este interzis accesul câinilor în târguri/oboare/pieţe, localuri publice, locuri de joacă pentru
copii, cimitire, ştranduri, stadioane sau magazine, cu excepţia magazinelor de profil chinologic,
precum şi în orice spaţiu unde este figurat un semn care interzice accesul câinilor sau altor animale
de companie.
Art. 106 Prin excepţie de la prevederile art. 27, accesul în spaţiile menţionate va fi permis doar
nevăzătorilor care sunt conduşi de câini special antrenaţi.
Art. 107 Semnul menţionat la art. 27, recunoscut de prezentul regulament, este profilul unui cap de
câine peste care se suprapun două linii diagonale de lungime egală încrucişate, cu dimensiunea de
cel puţin 10 × 10 cm, având elementele grafice realizate pe un fundal contrastant.
Art. 108 Pentru menţinerea curăţeniei pe domeniul public însoţitorii animalelor de companie
plimbate pe aleile dintre blocuri, faleza Mureşului sau în parcuri vor purta cu ei:
(a) o pungă de hârtie pentru a ridica dejecţiile solide ale animalului; şi
(b) un recipient de 1 l plin cu apă curată, cu ajutorul căreia vor spăla urmele de dejecţii sau de
urină lăsate de animal.
Art. 109 Sunt interzise următoarele activităţi:
(a) lăsarea animalelor să urineze pe arborii tineri, arbuşti, aranjamente florale;
(b) păscutul animalelor pe spaţiile verzi;
(c) hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public dacă acest lucru produce disconfort
populaţiei;
(d) amenajarea de adăposturi improvizate pe domeniul public sau privat cu ieşire pe domeniul
public cu excepţia hrănitoarelor pentru păsări sălbatice;
(e) deranjarea liniştii în zonele destinate relaxării şi în orele de noapte;

(f) tranzitarea spaţiului public de către animalele de tracţiune, animalele crescute în interes
economic sau animale exotice în afara traseelor special desemnate şi a zonelor stabilite
pentru organizarea de evenimente;
Art. 110 Prin excepţie de la prevederile art. 31, lit. (f) tranzitarea spaţiului public este permisă la
încărcarea/descărcarea animalelor din mijloacele de transport cu condiţia folosirii celui mai scurt
traseu disponibil reducând la minim riscul produceri de accidente.
Art. 111 Animalele ai căror stăpâni sau însoţitori nu respectă prevederile art. 20 – art. 32 vor fi
considerate animale fără stăpân şi li se vor aplica prevederile cap. v.

CAP. XV. Reglementări privind animalele fără stăpân
Art. 112 Câinii fără stăpân care tranzitează domeniul public al municipiului Arad vor fi prinse şi
puse sub adăpost de către personalul Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul S.C.
Gospodărirea Comunală Arad S.A.
Art. 113 Prin excepţie de la prevederile art. 34, animalele ale căror însoţitori sau deţinători nu
respectă prevederile cap. ii nu vor fi capturate şi transportate la adăpostul pentru animalele fără
stăpân dacă după atenţionarea de către personalul care asigură păstrarea ordinii publice însoţitorii
acestora iau măsurile necesare pentru a respecta normele referitoare la tranzitul animalelor pe
domeniul public.
Art. 114 Deţinătorii de animale care constată că animalul pe care îl aveau în îngrijire a scăpat de sub
controlul lor au obligaţia să informeze personalul serviciului mai sus menţionat prin prezentarea
carnetului de sănătate veterinar sau a paşaportului pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de
companie, cu datele de identificare ale animalului, pentru a preveni încredinţarea acestuia spre
adopţie.
Art. 115 Pentru identificarea animalului se vor respecta prevederile art. 4 al Regulamentului CE nr.
998/2003, deţinătorul va indica adresa la care este disponibilă baza de date care trebuie să fie
accesibilă gratuit, prin mijloace electronice, personalului menţionat la art. 34.
Art. 116 Animalele internate vor fi verificate în vederea stabilirii identităţii prin testarea existenţei
inelelor auriculare, tatuajelor sau cipurilor conforme cu standardul ISO 11784 sau cu anexa A la
standardul ISO 11785.
Art. 117 Toate animalele aduse în adăpost vor fi trecute într-un registru special conform
prevederilor art. 10 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155 din 21.11.2001, aprobată prin
Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 118 Toate animalele aduse în adăpost vor fi examinate de către medicul veterinar şi, după caz,
vor fi tratate pentru afecţiunile depistate.
Art. 119 Animalele care suferă de boli incurabile vor fi eutanasiate conform prevederilor O.U.G. nr.
155/2001, cu înştiinţarea deţinătorului dacă identitatea acestuia poate fi stabilită.
Art. 120 După examinarea şi aplicarea tratamentelor necesare de către medicul veterinar animalele
vor fi adăpostite pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare, timp în care deţinătorii acestora le pot
revendica în baza art. 8 al O.U.G. nr. 155/2001.
Art. 121 Deţinătorii animalelor identificate vor fi contactaţi pentru restituirea animalelor pierdute.

CAP. XVI. Reglementări privind adopţia şi revendicarea animalelor
Art. 122 Animalele pentru care stăpânul nu poate prezenta documente de apartenenţă valide, cum ar
fi carnetul de sănătate veterinar, legitimaţia eliberată de Asociaţia Chinologică Română Arad sau
paşaportul pentru mişcarea intracomunitară a animalelor de companie, nu vor putea fi revendicate
de către proprietar fiind supuse regulilor privind adopţia.
Art. 123 La revendicarea animalelor deţinătorii acestora vor fi verificaţi în vederea stabilirii
apartenenţei animalului şi pentru a preveni restituirea animalelor către acei deţinători care au aplicat
rele tratamente acestora, aşa cum sunt definite la art. 6, alin. (1) din Legea nr. 205/2004 modificată
şi completată de Legea nr. 9/2008.
Art. 124 În cazul abaterilor repetate deţinătorului îi va fi refuzat dreptul de a mai revendica animalul
pierdut, acesta urmând să fie încredinţat spre adopţie.
Art. 125 Animalele rămase nerevendicate vor fi identificate prin implantarea de către medicul
veterinar a cipurilor conforme cu standardele internaţionale menţionate la art. 6, lit. (b) sau prin alte
mijloace de identificare prevăzute de legislaţia în vigoare urmând să fie încredinţate spre adopţie
direct sau prin intermediul organizaţiilor de protecţie a drepturilor animalelor.
Art. 126 Toate animalele încredinţate spre adopţie cu excepţia indivizilor reproducători autorizaţi
conform normelor sanitare veterinare, sau a indivizilor a căror vârstă nu permite efectuarea
intervenţiei chirurgicale, vor fi sterilizate.
Art. 127 Persoanele care doresc să adopte animale vor fi verificate pentru a se stabili dacă în ultimii
5 ani au fost condamnate printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru încălcarea
prevederilor art. 6 din Legea nr. 205/2004.
Art. 128 Toate persoanele care adoptă animale vor accepta să răspundă în continuare apelurilor
venite din partea personalului menţionat la art. 34 pentru urmărirea stării animalului şi vor înştiinţa
personalul Serviciului Edilitar al Primăriei Municipiului Arad în cazul înstrăinării acestuia, conform
prevederilor art. 4.
Art. 129 Prevederile art. 47 nu se vor aplica acelor animale care datorită comportamentului lor nu
pot fi încredinţate spre adopţie, existând riscul să nu se acomodeze noilor condiţii de viaţă.
Art. 130 Câinii metişi de talie mică şi pisicile, cu excepţia animalelor prevăzute la art. 51, care nu
au fost revendicate sau adoptate în perioada maximă de cazare specificată la art. 4 din O.U.G. nr.
155/2001, vor putea fi eliberate, în număr redus, în zonele în care colectivitatea locală îşi asumă în
scris răspunderea pentru aceştia, conform prevederilor art. 17, alin. (3), lit. d) al H.G. nr. 955 din 15
iunie 2004, după sterilizarea lor prealabilă.
Art. 131 Toate persoanele care îşi revendică animalele pierdute sau doresc să adopte un animal vor
prezenta o declaraţie-angajament conform anexelor 2 şi 3 ale prezentului regulament.
Art. 132 Persoanele care revendică animale conform prevederilor prezentei hotărâri vor achita la
casieria Direcţiei Venituri a Primăriei Municipiului Arad tariful pentru prinderea, tratamentele
aplicate şi întreţinerea animalelor în adăpost pentru întreaga perioadă de cazare.
Art. 133 Persoanele care îşi recuperează animalele scăpate de sub control în momentul în care a fost
deja solicitată intervenţia personalului menţionat la art. 34, vor achita la casieria Direcţiei Venituri a
Primăriei Municipiului Arad contravaloarea deplasării în vederea prinderii şi aducerii în adăpost a
animalelor.

Art. 134 Tarifele menţionate la art. 54 şi art. 55 sunt prezentate în anexa 1 la prezentul regulament,
ele vor fi afişate la sediul Primăriei Municipiului Arad şi vor fi aduse la cunoştinţa tuturor
persoanelor interesate.
Art. 135 Persoanele care doresc să adopte animale sunt scutite de tariful menţionat la art. 54, cu
condiţia respectării angajamentelor asumate în declaraţia dată la momentul adopţiei, în caz contrar
fiind obligate să achite sumele datorate la reîntoarcerea animalului în adăpost.

CAP. XVII. Reglementări pentru prevenirea rabiei
Art. 136 Prezenţa animalelor cu comportament deviant sau a carnivorelor moarte trebuie anunţată
imediat medicului veterinar, poliţiei sau primăriei locale de către orice persoană care a constatat
aceasta.
Art. 137 Prin excepţie de la prevederile art. 42 animalele prinse şi aduse în adăpost care prezintă
comportament deviant vor fi izolate şi puse sub observaţie pe o perioadă de 14 zile conform
prevederilor art. 4 al Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008.
Art. 138 Animalele din categoria speciilor receptive încredinţate spre adopţie vor fi prealabil
vaccinate antirabic.
Art. 139 Deţinătorii sau persoanele responsabile de întreţinerea animalelor din categoria speciilor
receptive, cu referire în mod deosebit la speciile carnivore, au obligaţia să ia toate măsurile pentru a
preveni infectarea acestora cu virusul rabiei.

CAP. XVIII. Reglementări privitoare la ecarisaj
Art. 140 În vederea prevenirii îmbolnăvirilor şi a disconfortului cauzat de prezenţa în mediu a
deşeurilor de origine animală, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005, aprobată
cu modificări prin Legea nr. 73/2006, crescătorii individuali de animale au obligaţia să anunţe în
maxim 24 de ore consiliul local asupra morţii animalelor pe care le întreţin.
Art. 141 Animalele moarte în timpul transportului, care nu pot fi transportate până la destinaţie sau
până la un punct de oprire programat vor fi preluate de către reprezentanţii administraţiei publice
locale în vederea neutralizării acestora.
Art. 142 Colectarea şi transportul deşeurilor de origine animală provenite din gospodăriile
populaţiei se realizează numai dacă acestea au certificat sanitar-veterinar, eliberat de circumscripţia
sanitar-veterinară de pe raza de domiciliu a utilizatorului, în care trebuie menţionate cel puţin:
(a) denumirea subproduselor;
(b) categoria de încadrare a subproduselor;
(c) locaţia în care se găsesc acestea;
(d) modul de procesare;
Art. 143 Preluarea deşeurilor de origine animală de către reprezentanţii consiliului local al
municipiului Arad se va face după plata tarifului de ecarisare la casieria Direcţiei Venituri a
Primăriei Municipiului Arad.
Art. 144 Tariful de ecarisare va fi utilizat pentru a acoperi cheltuielile rezultate din colectarea,
transportul, conservarea deşeurilor şi tariful perceput de firma specializată care asigură neutralizarea
acestora.

Art. 145 Cuantumul tarifului menţionat la art. 65 este prezentat în tabelul din anexa 1 la prezentul
regulament şi va fi afişat în mod vizibil la sediul Direcţiei Venituri a Primăriei Municipiului Arad.
Art. 146 În cazul deşeurilor animale găsite pe domeniul public al municipiului Arad a căror
provenienţă nu poate fi stabilită cheltuielile menţionate la art. 66 vor fi acoperite din sumele alocate
în bugetul local al municipiului Arad.
Art. 147 Este interzisă abandonarea deşeurilor de origine animală pe domeniul public sau pe
domeniul privat, îngroparea, compostarea sau arderea acestora fără aprobarea şi autorizarea
autorităţilor sanitar veterinare şi de mediu.
Art. 148 Prin excepţie de la prevederile art. 69 autorităţile sanitare veterinare competente pot
dispune conform prevederilor art. 7 al Ordonanţei nr. 47/2005 incinerarea şi/sau îngroparea
deşeurilor de origine animală, în cazul existenţei unui focar de boală epizootică, atunci când nu sunt
îndeplinite cerinţele de colectare în siguranţă de către unităţile de ecarisare.

CAP. XIX. Sancţiuni
Art. 149 Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
(a) nerespectarea prevederilor art. 5 şi art. 6 cu amendă de la 500 la 1000 lei;
(b) nerespectarea prevederilor art. 17, art. 18, art. 20, art. 21, art. 23, art. 30, respectiv ale art.
31, lit. (a), (c) şi (d) cu amendă de la 700 la 1800 lei;
(c) nerespectarea prevederilor art. 25 şi ale art. 27 cu amendă de la 1000 la 2000 lei;
(d) nerespectarea prevederilor art. 31, lit. (b), (e) şi (f), respectiv ale art. 50 cu amendă de la
1500 la 2000 lei;
Art. 150 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va fac de către personalul
împuternicit al Primarului Municipiului Arad şi Poliţia Locală Arad.
Art. 151 Prevederile prezentului capitol se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002.

CAP. XX. Dispoziţii tranzitorii
Art. 152 Realizarea bazei de date prevăzută la art. 11 şi punerea sa la dispoziţia publicului se va
efectua în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Art. 153 Toţi deţinătorii de animale de companie de pe raza municipiului Arad se vor conforma
prevederilor art. 4 până la data de 31 decembrie 2011.
Art. 154 Prin excepţie de la prevederile art. 44, până la data menţionată la art. 75, revendicarea
animalelor scăpate de sub controlul stăpânului se va putea face şi în baza unei declaraţii pe proprie
răspundere privind apartenenţa animalului în care se vor specifica, în mod obligatoriu, datele de
identificare şi de contact ale persoanei care revendică.
Art. 155 Declaraţia prevăzută la art. 76 va fi contrasemnată de către reprezentantul Serviciului
Edilitar al Primăriei Municipiului Arad care va verifica corectitudinea datelor prezentate pe baza
actelor de identitate ale solicitantului.
Art. 156 Refuzul prezentării unor documente de identitate valide atrage după sine nulitatea actului
de revendicare a animalelor.

Anexa 1 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad
Tariful
U.M.
Tarif*
Adopţie/Revendicare
Prindere şi aducere în adăpost
buc.
46,17 lei
Întreţinere
zile
0,73 lei
Sterilizare
buc.
63,80 lei
Identificare cu cip şi înregistrare
buc.
35,00 lei
Ecarisaj
Ridicarea animalelor moarte
buc.
51,31 lei
Neutralizare deşeuri animale
kg
2,2 lei
Înregistrarea animalelor de companie
Înregistrarea în baza de date
buc.
4,20 lei
* tarifele nu includ TVA

Anexa 2 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
Nr.__________/______________
Subsemnatul(a)______________________________, domiciliat(ă) în
______________ _________, strada ______________________________, nr. _____, bl.
_____, sc. _____, et. _____, apt. ______, judeţul/sectorul ______________________________,
telefon ___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ___, nr. _____________,
eliberat(ă) de ____________________ la data de _____________, mă angajez să preiau în
întreţinere ______________________________ ____________________(specia şi rasa
animalului), identificat prin tatuaj/cip cu următorul cod de identificare
___________________________________________, înregistrat în baza de date disponibilă la
adresa __________________________________________________________.
Prin prezenta îmi asum să respect următoarele condiţii:
1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a animalului;
2. să prezint periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţ Serviciul de gestionare a animalelor fără stăpân în cazul decesului sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonez animalul, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau Serviciului
de gestionare a animalelor fără stăpân;
5. să achit Serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân tariful care reprezintă
cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării animalului.

Data ________________
Semnătura solicitantului,

Semnătura reprezentantului
Serviciului Edilitar
________________

_________________

Anexa 3 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

FORMULAR DE ADOPŢIE/REVENDICARE
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
Nr.__________/______________
Subscrisa ______________________________, cu sediul în _____________________
_________, strada ______________________________, nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____,
apt. ______, judeţul/sectorul ______________________________, telefon ___________________,
înregistrată la Oficiul registrului comerţului _________________________ sub nr. ____________,
reprezentată de ________________________________, în calitate de _______________________,
legitimat prin BI/CI seria ___, nr. _____________, eliberat(ă) de ______________________ la data
de _____________, ne angajăm să preluăm în întreţinere __________________________________
________________(specia şi rasa animalului), identificat prin tatuaj/cip cu următorul cod de
identificare ___________________________________________, înregistrat în baza de date
disponibilă la adresa __________________________________________________________.
Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru respectarea următoarelor condiţii:
1. să respectăm normele de îngrijire şi hrănire a animalului;
2. să prezentăm periodic animalul la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic;
3. să anunţăm Serviciul de gestionare a animalelor fără stăpân în cazul decesului sau al
înstrăinării acestuia;
4. să nu abandonăm animalul, iar în cazul în care nu îl mai dorim, să îl predăm Serviciului de
gestionare a animalelor fără stăpân;
5. să achităm Serviciului de gestionare a animalelor fără stăpân tariful care reprezintă
cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării animalului.

Data ________________
Semnătura reprezentantului societăţii,

Semnătura reprezentantului
Serviciului Edilitar
________________

_________________

Anexa 4 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

DECLARAŢIE
de montă-fătare
nr._________/______________

Data montei:

Statistica cuibului

Data fătării:

Masculi
Femele
Total

Număr născuţi

Număr sacrificaţi

Număr rămaşi
pentru creştere

Date de identificare a părinţilor:
MASCUL
Numele
Nr. cip:
Proprietar
C.N.P.
B.I./C.I. Seria __ __, Nr. __________________
Domiciliul:

FEMELĂ
Numele
Nr. cip:
Proprietar
C.N.P.
B.I./C.I. Seria __ __, Nr. __________________
Domiciliul:

Telefon:
Semnătura:

Telefon:
Semnătura:

Anexa 5 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

DECLARAŢIE
privind înstrăinarea/moartea animalului de companie
Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________, domiciliat/
domiciliată în _______________________, str. _________________________________________,
nr. ______, bl. ________, sc. ____, ap. _____, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____
vă aduc la cunoştinţă că animalul de companie specia ______________, născut la data de ________
__________, identificat cu microcipul RFID având codul: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __
□ a decedat în data de _______________;
□ a fost vândut/cedat domnului/doamnei _____________________________________,
domiciliat/domiciliată în _____________________________, str. ___________________________
_____________, nr. ________, bl. _________, sc. ____, ap. ______, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____
Semnătura cumpărătorului
_____________
□ a fost moştenit de către mine/mi-a fost cedat în întreţinere din partea ______________
_____________________, cu ultimul domiciliu în ____________________________, str. _______
_________________________________, nr. ________, bl. _________, sc. ____, ap. ______,
reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____

Data
________________

Semnătura
______________

Anexa 6 la Regulamentul
privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân
pe domeniul public al municipiului Arad

DECLARAŢIE
privind dreptul de proprietate asupra animalului
Subsemnatul/subsemnata, _______________________________________, domiciliat/
domiciliată în _______________________, str. _________________________________________,
nr. ______, bl. ________, sc. ____, ap. _____, reprezentant al/reprezentantă a
_______________________________________________________, cu sediul în ______________
_______________, str. ______________________________________, nr. ______, bl. ________,
sc. ____, ap. _____
declar pe proprie răspundere că animalul de companie specia ______________, născut la data de
________________, identificat cu microcipul RFID având codul: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ se află în proprietatea/îngrijirea mea personală şi doresc să fie înscris în baza de date a
animalelor de companie, fiind de acord să respect prevederile Hotărârii nr. __ din _____________ a
Consiliului Local al municipiului Arad.

Data
________________

Semnătura
______________

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
nr. 20389 din 12.04.2011
Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
– modificările instituite prin Legea nr. 9/2008 asupra Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor;
– necesitatea asigurării unui climat de siguranţă prin prevenirea incidentelor în care sunt
implicate animale fără stăpân;
– reglementarea situaţiei tuturor deţinătorilor de animale pentru eliminarea crescătorilor
clandestini şi a neplăcerilor pe care aceştia le produc celor ce locuiesc în vecinătatea lor;
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, legea administraţiei publice locale,
republicată, respectiv art. 37, alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
Municipiului Arad aprobat prin HCLM 275/2004 îmi expun iniţiativa de promovare a unui proiect de
hotărâre cu următorul obiect: aprobarea Regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării
animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad, în susţinerea căruia formulez
următoarea:
EXPUNERE DE MOTIVE
Armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia internaţională privind drepturile animalelor a avut
drept rezultat inducerea unor confuzii cu privire la implementarea corectă a normelor de protecţia animalelor
cu consecinţe negative la nivelul siguranţei populaţiei.
În contextul de faţă, insuficienţa reglementărilor privind gestionarea la nivel local a problemei
animalelor fără stăpân aduce după sine imposibilitatea asigurării scopului principal al actelor normative
privitoare la respectarea drepturilor animalelor.
Domeniul public al municipiului Arad este tranzitat tot mai des de către animale fără stăpân, fapt
ce se datorează în principal lipsei de responsabilitate a unor cetăţeni care fie îşi lasă nesupravegheate
propriile animale, fie oferă hrană animalelor fără stăpân, contribuind involuntar la înmulţirea şi viaţa chinuită
pe care aceste animale o duc pe străzile municipiului. În afară de animalele de companie o problemă tot mai
însemnată o reprezintă animalele de tracţiune (cai, boi), animalele crescute în interes economic (oi, capre,
găini etc.) precum şi animalele exotice care, accidental, pot scăpa de sub controlul deţinătorilor, acestea
reprezentând un disconfort pentru populaţie, pot provoca distrugeri asupra proprietăţii publice sau private şi
pot afecta negativ mediul înconjurător.
Faţă de cele de mai sus,
PROPUN
Aprobarea Regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără
stăpân pe domeniul public al municipiului Arad.
PRIMAR,
ing. Gheorghe Falcă

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
DIRECŢIA TEHNICĂ
SERVICIUL EDILITAR
Nr. 20391/T3/12.04.2011

RAPORT
al serviciului de specialitate
Referitor la: expunerea de motive înregistrată cu nr. 20389 din 12.04.2011 a domnului Gheorghe
Falcă, primarul municipiului Arad
Obiect: propunerea de aprobare a Regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării
animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad
În urma integrării României în Uniune Europeană s-a pus accent tot mai mare pe
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia comunitară, un aspect al acestui proces de armonizare
l-a constituit modificare Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor.
În vederea implementării unui sistem viabil de protejare a drepturilor animalelor este
necesară prevenirea abuzurilor la care acestea sunt supuse de către persoanele care consideră că a
„iubi” un animal înseamnă doar să îi asiguri acestuia nişte resturi de hrană şi apă de băut, eventual
un „culcuş” insalubru. Responsabilitatea asigurării unui tratament demn acestor animale revine
întregii comunităţi prin intermediul serviciului specializat înfiinţat în subordinea administraţiei
publice locale.
Un alt aspect tratat în cadrul regulamentului propus spre adoptare se referă la
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi siguranţă ale populaţiei prin acţiunile de prevenire a
incidentelor produse de animale. S-a avut în vedere în acest sens reducerea disconfortului provocat
de animalele fără stăpân, reducerea riscurilor datorate prezenţei pe domeniul public a animalelor
periculoase în stare de libertate precum şi eliminarea conflictelor dintre deţinătorii de animale care
nu respectă drepturile acestora şi restul populaţiei.
Deoarece în municipiul Arad tot mai mulţi câini sunt lăsaţi în libertate fie datorită
abandonării lor de către stăpâni sau datorită abandonării puilor, corelat cu înmulţirea necontrolată a
celor care nu au niciun stăpân, se impune crearea unui cadru general de gestionare a animalelor de
companie având ca obiect prevenirea proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al
municipiului Arad.
Faţă de cele de mai sus,
PROPUNEM
Aprobarea Regulamentului privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor
fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad.

(a)

DIRECTOR EXECUTIV,
Popa Răzvan

(b)
ŞEF SERVICIU,
Elena Portaru

