
Obligatiile detinatorilor de caini (persoane fizice sau persoane juridice) din municipiul 

Braila si conditile detinerii acestora  
 

 

• In locurile special amenajate (imprejmuite cu gard) si semnalate ca atare de catre Primaria 

municipiului Braila, este permis accesul cainilor fara botnila si lesa.  

• Detinatorul unui caine sau cel care se serveste de el, raspunde, de prejudiciul cauzat de animal, 

chiar daca acesta a scapat de sub paza sa.  

• Detinatorii de caini din municipiul Braila trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  

                          a)sa aiba varsta minima de 18 ani;  

                          b)sa aiba capacitate deplina de exercitiu  

                          c)sa nu fi fost condamnati pentru savirsirea unei infractiuni contra persoanei.  

• Proprietarul ori detinatorul unui caine din municipiul Braila raspunde pentru incredintarea 

acelui caine, unei persoane care in mod evident, datorita varstei, constitutiei fizice, imaturitatii, 

ori nepriceperii sau neindemanarii vadite, ori unor boli evidente, nu poate stapani animalul.  

• Detinatorii de caini din municipiul Braila au obligatia de a lua toate masurile necesare pentru 

prevenirea comportamentului canin agresiv.  

• Daca proprietarii sau detinatorii temporari ai cainilor, desi sesizati, nu iau masurile necesare 

pentru prevenirea comportamentului agresiv, Politia Locala sau reprezentantul primariei 

municipiului Braila instiinteaza organele abilitate in vederea aplicarii prevedrilor actelor 

normative in vigoare;  

• Daca in termen de 7 zile de la preluarea cainelui din adapostul public, proprietarul sau 

detinatorul acestuia nu isi asuma masurile preventive, acel caine va fi considerat ca fiind fara 

stapan.  

• Se interzice cu desavarsire amplasarea de adaposturi improvizate pentru caini, precum si 

cresterea sau detinerea cainilor fara stapan pe domeniul public din Municipiul Braila.  

• Se interzice induce rea de sulerinte cainilor, organizarea sau participarea la luptele cu caini sau 

abandonarea cainilor in municipiul Braila.  

• Proprietarii si detinatorii de caini au obligatia de a mentine igiena in spatiile publice, in spatiile 

adiacente acestora, in holurile si caile de acces ale spatiilor locative in care au acces cainii, in 

municipiul Braila.  

• Detinatorii de caini sunt obligati ca, la iesirea cu acestia in spatiile publice sa aiba asupra lor 

carnetul de sanatate al acestora.  

• In carnetele de sanatate ale cainilor este obligatorie consemnarea numarului microcipului, a 

sterilizarii, in cazul cainilor de rasa comuna si al metisi1or, iar in cazul celor exceptati de la 

sterilizare, motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare.  

• In vederea mentinerii igienei in spatiile publice din municipiul Braila, detinatorii de caini au 

urmatoarele obligatii:  

                      a)sa detina mijloacele/dotarile necesare colectarii dejectiilor fiziologice(matura, laras, 

pungi si manusi de unica lolosinta) si sa ridice dejectiile produse de animalele pe care le detin din 

spatiile publice, din spatiile adiacente acestora, din holurile si din caile de acces ale spatiilor locative in 

care au acces cainii;  

                     b)sa nu arunce dejectii animaliere in spatiile publice, in spatiile adiacente  

acestora, in holurile si in caile de acces ale spatiilor locative unde au acces cainii.  

• Detinatorii cainilor, au obligatia de a-si insoti si supraveghea in permanenta animalul cand 

acesta se alia in afara domeniului privat al detinatorului pentru a evita reproducerea.  

• Accesul cainilor in localurile publice, mijloacele de transport, parcuri, magazine, partile 

comune ale imobilelor, pe drumurile publice si acces, este permis numai daca acestia poarta 



botnita si sunt tinuti in lesa sau ham.  

• Fac exceptie de la purtarea botnitei, tineretul canin din orice rasa pina la varsta de 6 luni si 

cainii din rasele de talie mica (confirmate prin carnetul de sanatate de medicul veterinar curant).  

• Este interzis accesul cainilor in locurile de joaca pentru copii amenajate si semnalate 

corespunzator, din municipiul Braila.  

• Persoanele juridice din municipiul Braila care detin caini pentru paza incintelor proprii, au 

obligatia sa nu permita accesul cainilor de paza in afara incintelor proprii.ln acest sens 

persoanele juridice vor asigura padocuri sau custi ciinelui/lor,din incintele proprii, cu 

respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 

pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 

31/523/2008. si au obligatia sa asigure cresterea gradului de siguranta a cetatenilor.  

• Cresterea cainilor in apartamente situate in blocuri de locuinte sau in cladiri cu mai multe 

apartamente din municipiul Braila, altii decat cainii adoptati din adapostul public al 

Municipiului Braila, este conditionata de obtinerea acordului scris a doua treimi din numarul 

locatarilor de pe scara respectiva, atat pentru imobilele in care este constituita o asociatie de 

proprietari cat si pentru cele un de nu exista asociatie.  

•  Acordul scris a doua treimi din numarul locatarilor este necesar si pentru cresterea si 

intretinerea cainilor in curtile comune ale imobilelor, detinatorul fiind obligat sa asigure 

padocuri sau custi ciinelui/lor, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) si alin. (6) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii 

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al ministrului interne lor si 

reformei administrative nr. 31/523/2008 si sa asigure cresterea gradului de siguranta a celorlalti 

locatari din curtile comune ale imobilelor.  

• Proprietarul sau detinatorul temporar al ciinelui/lor din municipiul Braila are obligatia de a lua 

toate masurile necesare pentru pastrarea linistii publice (prevenirea zgomotelor si latraturilor) si 

sa asigure conditii optime de cazare si hrana cainelui/lor, in conditiile legii si a prezentului 

regulament.  

• Detinatorii de caini care vand sau instraineaza caini au obligatia sa transmita datele de 

identidicare a proprietatii cainilor, mentionate in carnetul de sanatate a acestora, Registrului de 

evidenta a cainilor cu stapan din municipiul Braila.  

• In caz de deces al cainelui, detinatorul are obligatia de a se prezenta pentru radierea acestuia la 

Registrul de evidenta a cainilor cu stapan din municipiul Braila, gestionat de catre Colegiul 

Medicilor Veterinari si de a anunta SUPAGL Braila, in vederea ridicarii cadavrului cainelui.  

• Detinatorii de caini din municipiul Braila, in spatiile special amenajate (imprejmuite cu gard) si 

semnalate ca atare, unde cainii au acces fara botnita si lesa, au obligatia sa le utilizeze 

corespunzator, sa nu provoace distrugeri de orice fel dotarilor aferente acestora si sa respecte 

conform legii, programul(intervalul orar) in care aceste spatii pot fi utilizate.  


