
 
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ 

 
Nr. ....../......... 

 
    Persoană  juridică 
    Subscrisa, ..................................................................., cu sediul în ............................., str. 
....................................................... nr. ......, bl................, sc..............., ap..............., sectorul/judeţul 
.................,... telefon ..................................., adresă de poştă 
electronică..............................................................., înregistrată la ................... sub nr. ..................., 
reprezentată de ..............................................................., în calitate de .........................................., 
legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberată de ............... la data de 
........................, 
    Persoană fizică 
 Subsemnatul, ..................................................., cu domiciliul în ............................., str. 
....................................nr............... bl. .................,sc................ ap,..................... sectorul/judeţul 
................................., telefon ........................................, adresă de poştă 
electronică..................................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........ nr. ..................., 
eliberat/eliberată de ............... la data de .........................................., 
se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ............................. sau microcipat 
cu numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 

1. Va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
2. Câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricand de către adoptator ( la domociliu ) sau poate fi 

adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. 
În cazul nerespectării de către adoptator, pe o perioadă de 14 zile lucrătoare consecutive, a condiţiilor 
asumate la punctul 1, adopţia la distanţă va înceta  de drept. 
In cazul necomunicarii acceptului pentru efectuarea tratamentului precum si neachitarea in termen de 5 
zile a costurilor tratamentului, adoptia la distanta va inceta de drept. 
   
 
 Data ...................       Semnătura adoptatorului la distanţă, 
           .................................... 

 
    Semnătura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân                                       
......................................... 

 

 

 

    CONSIMŢĂMÂNT  
 

 Subsemnatul / Subsemnata ……………..........................………………………… 
CNP……..............................................  
declar prin prezenta, că sunt de acord ca S.U.P.A.G.L. Braila să fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele 
personale în cadrul gestionarii solicitarilor privind adoptia la distanta a cainilor, respectând prevederile Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018 .  
 Consimțământul meu în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor 
personale este acordat pentru scopul menționat și declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul 
UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare.  
 Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de 
mai sus, în scopurile descrise în prezenta.  
 
      DATA ………………………………………                                       SEMNĂTURA ……………………………………    
 
 
 


