
ROMANIA 
JUDETUL BRAILA 

MUNICIPIUL BRAILA 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA 

:a: <> T ..A.. R. ..A.. R. E..A.. NR.. 233 

din 28.0 8.20:1.4 

Privind: Modificarea H.C.L.M. Briiila nr.18/30.01.2014 referitoare la 
"Aprobarea Regulamentului privind Organizarea §i funcJionarea 
Serviciului specializat pentru gestionarea ciiinilor fiirii stiipiin 
din Municipiul Briiila". 

OONSILIUL LOOAL .l.VIUNIOIPAT. BBAII·A 

La initiativa Primarului Municipiului Braila; 
AVEmd in vedere referatul de aprobare al initiatorului, raportul comun de 

specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale, Directiei Tehnice §i Serviciului 
de Utilitate Publica de Administrare §i Gospodarire Locala Braila, precum §i 
rapoartele comisiilor de specialitate nr.1 , 2, 3, 4 §i 5 din cadrul C.L.M . Braila; 

TinEmd cont de Sentinta civila nr.1982/20.06.2014 a Curtii de Apel 
Bucur~~ti pronuntata in Dosarul nr.1622/2/2014; 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea §i 
completarea O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
cainilor fara stapan, cu modificarile §i completarile ulterioare, Legii nr. 227/2002 
pentru aprobarea O.U.G. nr.155/2001, Legii nr. 205/2004 privind protectia 
animalelor, modificata §i completata cu Legea nr. 9/2008 , Ordinul ANSVSA §i al 
Ministerului de Interne nr. 31/523/08 .06 .2008 pentru aprobarea normelor de 
aplicare a Legii nr.205/2004, H.G.R. nr.955/2004 pentru aprobarea 
reglementarilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea §i 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public §i privat de 
interes local, O.U.G. nr.55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculo!?i 
sau agresivi , Ordinul ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei Sanitare 
Veterinare §i pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor §i 
evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a de§eurilor 
de origine animala, Regulamentul (CE) nr.1/2005 al Consiliului din 22.12.2004 
privind protectia animalelor in timpul transportului !?i H.C.L.M. Braila 
nr. 241/14.07.2010; 

In baza art. 36 alin . (1) §i (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 16 din Legea 
nr. 215/2001, republicata , cu modificarile §i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) §i (5), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare; 

:a:<>T..A..R...A..STE: 

Art.1 Se aproba modificarea Regulamentului privind Organizarea §i 
funcJionarea Serviciului specializat pentru gestionarea ciiinilor fiirii 
stiipiin din Municipiul Briiila, conform anexei, parte integranta din prezenta 
hotarare. 



Art.2 Prezenta hotan3re va fi dusa la indeplinire de Primarul Municipiului 
Braila, prin Directia Finantelor Publice Locale, Directia Tehnica, Serviciul de 
Utilitate Publica de Administrare 9i Gospodarire Locala Braila, iar Secretarul 
Municipiului Braila 0 va aduce la cuno9tinta publica 9i comunica celor interesati. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 

2 

CONTRASEMNEAZA 
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ANEXA 
LA HeLM NR .. .?:~.~ .. din . .g.8.:o..8 ....... 2014 

REGULAMENT 
privind : organizarea Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor 

fara stapan din Municipiul Braila 

Capitolull 
Dispozitii generale 

Art.1.Prezentul regulament de organizare ~i func!ionare stabile~te cadrul juridic ~i 
condi!iile in care se desta~oara Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan 
din Municipiul Braila, in conformitate cu principiile ~i reglementarile prevazute in: 

- Ordonan!a de Urgen!a nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a 
cainilor fara stapan, modificata si completata; 

- Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, modificata prin Legea nr.9/2008; 
- Ordinul ANSVSA si al Ministerului de Interne nr.31/523/8.06.2008 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 cu modificari; 
- Legea nr.60/martie 2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia 

animalelor de companie semnata la Strasbourg/2003 ; 
- O.G. nr. 47/2005 - privind reglementari de neutralizare a de~eurilor de origine 

animala aprobata ~i completata cu Legea nr. 73/2006; 
- O.G. nr. 42/2004 - privind organizarea activita!ilor sanitar veterinare aprobata prin 

Legea nr. 215/2004 modificata ~i completata de O.U.G. nr.88/2004; 
- Regulament CE nr.1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 

oct. 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala ~i 
produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman; 

- Legea 51/2006 - privind serviciile comunitare de utilita!i publice; 
- Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 3/2003; 

- Hotararea Guvernului nr. 955/2004 privind aprobarea reglementarilor-cadru de 
aplicare a Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 

- Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 
rurale, aprobata cu modificari prin Legea nr.515/2002. 

- OUG NR.55/202 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi . 
- Ordin ANSVSA nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei Sanitare Veterinare si 

pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare 
necesare in cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala 

- Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protec!ia animalelor in timpul transportului; 

Art.2.1n sensu I prezentului regulament termenii ~i expresiile de mai jos au 
urmatoarele semnifica!ii: 

a)caine tara stapan - orice caine crescut, adapostit, !inut pe domeniul public, in 
locuri publice sau in spa!iile adiacente acestora, In afara proprieta!ii stapanului sau 
de!inatorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandon at, inclusiv cei 
identificati prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre 



( 

( 

Autoritatea Na1ionala Sanitara Veterinara ~i pentru Siguran1a Alimentelor (OUG 155/2001 
cu modificari si completari). 

b)de1inator de caine - se intelege proprietarul, persoana fizica sau juridica care 
detine cu orice titlu valabil in ingrijire animale in apartamente, gospodarii individuale sau 
comune, sedii sau incinte de societati comerciale, institutii, fundatii. (Legea nr.205/2004 cu 
modificari) ; 

c)sterilizare-opera1iune prin care se realizeaza suprimarea func1iei reproducatoare a 
cainilor; 

d)revendicarea cainelui - solicitarea de restituire formulata de persoana care a 
detinut anterior capturarii caine Ie; 

e) abandonul cainelui - lasarea unui caine, aflat in proprietatea ~i/sau ingrijirea 
omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost ~i tratament medical (Legea nr. 205/2004 
cu modificari); 

f) eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rap ide ~i nedureroase a cainilor 
fara stapan care sunt bolnavi cronici ~i incurabili ori care nu au fost revendica1i sau 
adopta1i in condi1iile ~i in termenele stabilite de lege; 

g)adapost public - adapost pentru cainii tara stapan ce apartine unita1ilor 
administrativ-teritoriale ~i deserve~te aceste unita1i, administrat de operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan; 

h)adapost privat - adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane 
juridice, asocia1ie sau funda1ie care desfa~oara activita1i in domeniul protec1iei animalelor; 

i)adop1ie - procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, 
de catre persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea 
nr.205/2004 privind protec1ia animalelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

j)adop1ie la distan1a - procedura prin care, in condi1iile prevederilor art. 7 alin. (2) ~i 
(5) din Ordonan1a de urgen1a a Guvernului nr. 155/2001, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, persoanele fizice sau juridice i~i pot asuma responsibilitatea suportarii 
cheltuielilor necesare intre1inerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada 
prevazuta la art 4 alin (1) din aceasta ordonan1a de urgen1a a Guvernului; 

k)capturare - opera1iunea de prindere a cainilor efectuata de catre operatorii 
serviciilor specializate de gestionare a cainilor tara stapan; 

J)caine agresiv - orice caine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane 
ori animale domestice in locuri publice sau private definit ca atare de Ordonan1a de 
urgen1a a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de de1inere al cainilor periculo~i sau 
agresivi, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2004; 

m)caine periculos - orice caine definit ca atare de Ordonan1a de urgen1a a 
Guvernului nr. 55/2002, cu modificarile ulterioare; 

n)caine utilitar - orice caine folosit de unita1i1e de poli1ie, de jandarmerie, de alte 
unita1i militare, de unita1i1e vamale, de serviciile de securitate, protec1ie ~i paza, de 
persoanele cu dizabilita1i, precum ~i orice cainie folosit in caz de dezastre sau de catre 
organiza1iile neguvernamentale in activita1i1e educative, terapeutice, de cautare ~i salvare 
sau utilitare; 

o)caine de rasa comuna- orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
p)examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica 

organizat in condi1iile legii prin care se urmare~te stabilirea statusului de sanatate; 
q)gestionarea cainilor fara stapan - ansamblu de opera1iuni ~i proceduri care au ca 

scop controlul popula1iei de caini fara stapan; 
r)asocia1ie sau funda1ie pentru protec1ia animalelor-organiza1ie neguvernamentala, 

infiin1ata in temeiul prevederilor Ordonan1ei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocia1ii ~i 
funda1ii, aprobata cu modificari ~i completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, care desta~oara activita1i ~i ac1iuni de protec1ie a anima lei or ~i in al 
carei statut figureaza scopuri ~i activita1i referitoare la protec1ia ~i bunastarea animalelor; 



s)serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan - serviciu de utilitate 
publica, infiintat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale respectiv al subdiviziunilor 
acestora, in conditiile legii, de consiliul local, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de 
pe raza unitatii administrativ-teritoriale respective; 

t) microcip - dispozitiv pasiv de identificare cu ajutorul frecventei radio, programabil 
o singura data, care respecta cerintele standardului ISO 11784 si Anexei A a standardului 
11785, utilizeaza tehnologia HDX sau FDX-B si poate fi cictit de un dispozitiv de citire 
compatibil cu standardului ISO 11785; 

u)identificare - operatiunea prin care se ata§eaza cainelui un mijloc de identificare, 
precum §i operatiunea de citire a mijlocului de identificare §i de stabilire a datelor de 
identitate ale detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia; 

v)inregistrare - operatiunea prin care datele inscriptionate pe mijlocul de identificare 
al animalului, precum §i alte date sunt introduse in registrele de evidenta a cainilor; 

w)cititorul - dispozitiv portabil sau stationar capabil sa citeasca codurile 
microcipurilor ce utilizeaza tehnologia HDX si FDX si sa Ie afiseze electronic conform 
standardului ISO 11784; 

x)vecini - proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul 
locativ in care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice; 

x1) ecarisare - activitate de colectare a deseurilor de origine animalal subproduse 
de origine animala ce nu sunt destinate consumului uman in scopul procesarii sau 
mcmerarii 1 coincinerarii acestora, incluzand activitatile de transport, depozitare si 
manipulare a acestora, dupa caz, conform Ordonantei 47/2005; 

y)unitate de ecarisare §i unitate de neutralizare a de§eurilor de origine anima/a -
orice unitate definita ca atare la art. 2 lit. h) §i j) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 
privind reglementari de neutralizare a de§eurilor de origine animala, aprobata cu modificari 
prin Legea nr. 73/2006 , cu modificarile ulterioare. 

z1 )deseuri de origine animala - subproduse de origine animala ce nu sunt destinate 
consumului uman , cadavre intregi sau portiuni de cadavre provenite de la animale) 

z2) neutralizarea deseuri/or de origine anima/a - procedura de procesare sau de 
incinerarel coincinerare a deseurilor de origine animala/subproduselor acestora si 
transformarea acestora in prod use stabile biologic, nepericuloase pentru mediul 
inconjurator, anima Ie sau om ; 

z3)activitati edilitar gospodare§ti - ansamblul actiunilor de utilitate §i interes public 
local, desfa§urate din initiativa §i sub organizarea administratiei publice locale, prin care se 
asigura, intr-o conceptie unitara §i coerenta, buna gospodarire §i modernizarea localitatii, 
precum §i conditii normale de munca, de viata §i de locuit pentru comunitatea locala. 

Capitolul " 
Organizarea si functionarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 

Municipiul Braila 

Art.3.(1)Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila 
actioneaza in interesul comunitatii locale §i raspunde fata de modul in care organizeaza, 
coordoneaza §i controleaza gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila; 



( 

l 

(2)Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, infiintat potrivit art.1 , 
alin(1) din OUG 155/2001, cu modificari si completari ulterioare, desfasoara activitatea de 
gestionare a cainilor fara stapan de pe teritoriul Municipiului Braila 

Art.4.(1) Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila poarta denumirea de "Serviciul pentru Gestionarea Cainilor fara Stapan din 
Municipiului Braila". Sediul serviciului specializat este in Braila, strada Marasesti, nr. 39, 
date de contact telefon/fax: 0239/611682, e-mail: supaglbraila@gmail.com. 

(2) Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Braila 
asigura desfasurarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan de pe raza municipiului 
Braila, conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia 
cetatenilor, precum si colectarea si neutralizarea cadavrelor de origine animala din 
municipiul Braila; 

(3) Conform normelor europene, cainii sunt considerati anima Ie comunitare, in acest 
sens fiind interzise: 

- omorarea cainilor; 
- prinderea si maltratarea cainilor; 
- organizarea luptelor cu caini. 
Art.5.Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila 

urmare§te reducerea numarului de caini fara stapan, ameliorarea sanatatii §i bunastarii 
cainilor din adaposturi, stopa rea inmultirii necontrolate a cainilor de rasa comuna, 
prevenirea abandonului §i al pierderii cainilor, facilitarea recuperarii cainilor pierduti, 
reducerea aparitiei rabiei §i a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sanatatii si 
integritatii corporale a cetatenilor din Municipiul Braila, precum §i prevenirea agresivitatii 

Art.S.Prin Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila se 
realizeaza urmatoarele activitati, in conformitate cu prevederile prezentului regulament: 

a)capturarea cainilor fara stapan; 
b)transportul cainilor capturati in adapost; 
c)cazarea, hranirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea §i controlul bolilor 

cainilor in adaposturi cu respectarea normelor §i masurilor sanitar-veterinare in vigoare; 
d)identificarea §i inregistrarea cainilor fara stapan exclusiv cu medicii veterinari de 

libera practica, organizati in conditiile legii. 
e)eutanasierea cainilor fara stapan, respectiv : 

- cainii cu boli incurabile conform art. 7"1, Legea nr.205/2004; 
- a celor accidentate grav pentru a Ie scuti de suferinte fizice si psihice inutile 
- cainii nerevendicati sau neadoptati conform art. 7alin 2 din L 258/2013 

f) adoptia si revendicarea cainilor; 
g) pune la dispozitia fundatiilor, asociatiilor animale sterilizate, vaccinate antirabic si 

identificate in vederea intretinerii acestora in adaposturi proprii autorizate, unde se va 
asigura asistenta medicala veterinara, dupa completarea formularelor declaratie 
angajament pentru adoptie (art.3,alin 1si2 din OUG155/2001 cu modificari si completari) 

h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere din gospodariile 
populatiei si de pe domeniul public. 

i) inregistrarea tuturor reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor intr-un registru si ia 
toate masurile ce se impun pentru solutionare; 

j) stabileste cantitatile de lucrari pe baza numarului de capete capturatel colectate , 
tratate, date spre adoptie sau revendicate , eutanasiate , cantitati de materiale utilizate 
conform retetelor Idozelor stabilite , cantitatea de deseuri animaliere predate unitatii de 
ecarisaj in vederea neutralizarii. 

Art. 7.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila va gestiona baza de date organizata la nivelul Municipiului Braila. 



( 

Art.8.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila tine evidenta cainilor fara stapan capturati pe raza Municipiului Braila, in Registrul 
de evidenta a cainilor fara stapan infiintat in cadrul serviciul special izat pentru gestionarea 
cain ilor fara stapan, pentru fiecare ada post. 

Art.9.0peratorul asigura incadrarea in Serviciul pentru gestionarea cainilor fara 
stapan din Municipiul Braila, a cel putin un tehnician veterinar pentru evidenta §i 
supraveghere, iar identificarea §i inregistrarea cainilor fara stapan se va efectua exclusiv 
cu un medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile leg ii, ale carui servicii sunt 
contractate de catre operator pentru fiecare adapost. 

Art.10.Personalul veterinar incadrat in Serviciul pentru gestionarea cainilor fara 
stapan din Municipiul Braila are urmatoarele competente: 

a)supravegherea animalelor capturate §i adapostite; 
b)colectarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, 
manipularea §i transportul animalelor; 
c)inregistrarea cainilor fara stapan, utilizand formularul individual de capturare al 

carui model este prevazut in Anexa 5 la prezentul regulament. 
Art.11.0peratorul Serviciul pentru gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul 

Braila este obligat sa contracteze servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute 
de prezentele norme, potrivit prevederilor legale. 

Art.12.0peratorul Serviciul peritru gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila este obligat sa asigure personal care sa deserveasca permanent adapostul public 
pentru cainii fara stapan in vederea supravegherii cainilor timp de 24 de ore pe zi, a 
adaparii suplimentare a cainilor si a hranirii acestora, minim cu frecventa prevazuta in 
Anexa nr. 1 si Anexa nr.2 din prezentul regulament. 

Art.13.Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Braila are 
obligatia sa asigure tuturor cainilor din adapostul public, conditii de cazare, hrana §i apa in 
cantitate suficienta, posibilitate de mi§care suficienta, tratament medical, ingrijire §i atentie, 
in conformitate cu prevederile Legii nr.205/2004 privind protectia animalelor cu 
modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile din Anexa nr.1 si Anexa nr.2 din 
prezentul regulament. 

Art.14.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia de a comunica lunar la Directia Sanitara Veterinara §i pentru Siguranta 
Alimentelor Braila numarul de caini inregistrati §i numarul de microcip. 

Art.15.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila poate incheia parteneriate, aprobate de Consiliul Local a Municipiului Braila, cu 
organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor §i sterilizarea 
cainilor. 

Art.1S.(1)Activitatea de capturare a cainilor fara stapan din Municipiul Braila se 
efectueaza, in tot cursul anului, conform programului de activitate, prin operatorul 
Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila dotat cu 
echipamente de lucru §i dispozitive speciale prevazute in Anexa nr.2, din prezentul 
regulament. 

(2)Sesizarile privind existenta cainilor fara stapan pe domeniul public din Municipiul 
Braila pot fi facute in scris in timpul programului de lucru sau telefonic permanent, 
operatorului SUPAGL Braila. 

(3)Operatorul serviciului pentru gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila asigura solutionarea cazurilor ce fac obiectul sesizarilor in ordinea data de 
gravitatea situatiei reclamate, dar §i de alte activitati aflate in desfa§urare. 



( 
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Art.17.Beneficiarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan: persoane 
fizice si juridice din municipiului Braila si care au acces la informatiile privind serviciul de 
gestionare a cainilor fara stapan in conformitate cu prevederile legale. 

Capitolullil 
Adaposturile publice pentru caini fara stapan ale Municipiului Braila 

Art.18.(1)Cainii fara stapan capturati in Municipiul Braila vor fi transportati in 
adaposturile special amenajate unde vor fi cazati, cu respectarea prezentului regulament 
§i a dispozitiilor legale. 

(2)Adaposturile publice sunt administrate de S.U.PAG.L. Braila in calitate de 
operator al Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila. 

Art.19.fn adapostul public vor fi adapostiti cainii fara stapan capturati in Municipiul 
Braila. 

Art.20.Adapostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara 
stapan al Municipiul Braila va tine registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera 
practica, organizat in conditiile legii, in care se mentioneaza urmatoarele: data capturarii, 
data §i ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul de caini 
prin§i, revendicati, adoptati, returnati §i eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata 
§i numele persoanei care realizeaza eutanasia, numarul de microcip, numarul fi§ei de 
adoptie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data sterilizarii, data predarii 
cadavrelor la societatea care executa incinerarea, precum §i persoanele care au 
instrumentat manoperele respective. 

Art.21.(1 )La intrarea in adapostul public, operatorul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila, prin personalul veterinar, preia fi§ele individuale 
de la echipajele care au realizat capturarea §i transportul cainilor fara stapan, verifica daca 
ace§tia sunt identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii §i inregistreaza 
informatiile minime privind cainii fara stapan intrati in adapost, conform Anexei nr. 8 din 
prezentul regulament, in Registrul de evidenta a cainilor fara stapan. 

(2)Oupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical. 
(3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 

Braila are obligatia ca la intrarea in adapost, fiecare caine sa primeasca un numar unic de 
identificare, reprezentat de numarul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca 
acesta se tine pe suport de hartie, respectiv numarul generat de sistem in cazul registrului 
electronic. Acest numar unic de identificare se aloca §i in cazul in care cainele a fost 
identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscriptionat.Numarul unic de identificare alocat va fi mentionat in formularele 
prevazute la Anexa nr. 8 si Anexa nr.9 din prezentul regulament. 

Art.22.La intrarea in adapostul public, operatorul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila prin medicul veterinar, dupa examinarea cainilor, 
va proceda la recuperarea cainilor clinic sanato§i, cainilor cu boli u§or tratabile, neagresivi, 
fara diferente de sex, va rsta , talie, precum §i a cainilor cu regim special, care vor fi izolati 
de restul animalelor §i adapostiti separat pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor 
prin contactul cu alti caini. 

Art.23.Adapostul public din cadrul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara 
stapan din Municipiul Braila va detine un numar suficient de cu§ti de izolare destinate 
cainilor bolnavi sau raniti, animalele bolnave sau ranite vor fi izolate in cu§ti adecvate si 
ingrijite corespunzator pe toata perioada cazarii. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in 
aceea§i cu§ca. 
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Art.24.(1)Programul de lucru in relatiile cu publicul al adapostului public pentru 
cainii fara stapan al Municipiului Braila este de luni pana vineri, in intervalul orar 10.00 -
18.00. 

(2)Vizitatorii au obligatia de a se inregistra in registrul pus la dispozitie in acest scop 
la intra rea in adapostul public. 

Art.2S.in cu~tile comune din adapostul public al Municipiului Braila vor fi cazati 
cainii fara stapan capturati din acelasi areal ~i introdu~i in adapostul public in aceea~i zi. 

Art.26.(1)Toate cu~tile din adapostul public al Municipiului Braila se vor individualiza 
~i marca cu un numar unic pe ada post; numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe 0 placa din 
material rezistent fixata la vedere pe peretele cu~tii. 

(2)Pe fiecare cu~ca se ata~eaza un tabel elaborat conform modelului de la Anexa 
nr. 9 din prezentul regulament. 

Art.27.La adapostirea cainilor fara stapan in adapostul public al Municipiului Braila 
se interzic urmatoarele: 

a)nerespectarea obligativitatii de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 
6-12 saptamani; 

b)nerespectarea obligativitatii de a hrani de 2 ori pe zi, cateii cu varsta cuprinsa 
intre 12 saptamani -12 luni; 

c)privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical; 

d)cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi; 

e)cazarea cainilor fara separarea acestora, potrivit criteriilor de talie ~i agresivitate 
prevazute la Anexa nr. 1 din prezentul regulament; 

f)adapostirea cainilor in tarcuri ~i cu~ti in care podelele sunt acoperite de apa; 

g)aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de curatare 
a boxelor. 

Art.28. Este interzisa cazarea cainilor tara stapan in adapostul public al Municipiului 
Braila in cazul in care nu sunt respectate conditiile minime de functionare prevazute la 
Anexa nr. 1 din prezentul regulament. 

Capitolul IV 
Capturarea, transportul ~i adapostirea cainilor fara stiipan in adapostul public 

pentru caini fara slapan al Municipiului Braila 

Art.29.(1 )Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila va captura cainii in urmatoarea ordine: 

a)cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma ~colilor, griidinitelor, locurilor de 
joaca pentru copii, parcurilor, pietelor publice; 

b)cainii care circula liber, fara insotitor, in toate celelalte locuri publice; 

c)cainii care circula liber, tara insotitor, in zonele periferice ale localitatilor; 
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(2)Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule ~i 
transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor din Anexa nr.2 a prezentului 
regulament. 

(3)Operatorul serviciului pentru gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila va asigura mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan care vor fi vizibil 
marcate cu denumirea Serviciului de gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, 
cu numarul de telefon, cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cu~ti individuale 
fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei ~i ventilate 
corespunzator. 

(4)Operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila, prin persoanele care captureaza caini fara stapan, este obligat sa respecte 
normele specifice de protectie a muncii ~i sa fie instruite corespunzator. 

(5) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor 
substante stupefiante ~i psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie 
efectuata sub stricta supraveghere a medicului veterinar de libera practica, incadrat al 
operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, 
organizat in conditiile legii. 

(6) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afia, in alta zona. 

(7)Utilizarea substantelor stupefiante ~i psihotrope la imobilizarea cainilor fara 
stapan va fi efectuata numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie si a 
prezentului regulament. 

Art.30.Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule ~i 
transportul acestora se va face cu respectarea prevederilor Anexei nr. 2 la prezentul 
regulament, a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia 
animalelor, cu modificarile ~i completarile ulterioare, a prevederilor art. 3 din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protectia animalelor in timpul 
transportului ~i al operatiunilor conexe ~i de modificare a Directivelor 64/432/CEE ~i 
93/119/CE ~i a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, a prevederilor anexei nr. I capitolull pct. 
1, pct. 2 lit. (a), pct. 5 ~i capitolul III art. 1 pct. 1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 
1/2005, precum ~i ale art. 6 alin . (10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 aprobate prin Ordinul pre~edintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i 
pentru Siguranta Alimentelor ~i al ministrului internelor ~i reformei administrative nr. 
31/523/2008. 

Art.31.La capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule 
~i transportul acestora se interzice inducerea de suferinte cainilor. 

Art.32.1n cadrul activitatii de gestionare a cainilor fara stapan, imediat dupa 
capturarea acestora, personalul specializat din cadrul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila completeaza formularul individual de capturare 
conform modelului din Anexa nr.5 la prezentului regulament, cuprinzand informatiile 
minime privind cainii fara stapan capturati. 
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Capitolul V 
Informarea populatiei in vederea revendicarii §li adoptiei cainilor fara sUpan din 

adapostul public al Municipiului Braila. Notificarea detinatorilor 

Art.33.(1 )Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din 
Municipiul Braila, va promova adoptia ~i revendicarea cainilor ~i va intorma constant 
populatia din Municipiul Braila cu privire la programul de tunctionare a adapostului public 
pentru cainii tara stapan, asigurand transparenta. 

(2)in vederea indeplinirii acestei obligatii operatorul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor tara stapan din Municipiul Braila desta~oara urmatoarele activitati: 

a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adapostul public pentru cainii tara 
stapan al Municipiului Braila ~i la sediul serviciului; 

b) panourile de ati~aj trebuie sa contina cel putin urmatoarele intormatii: 

1.adresa sediului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor tara 
stapan, adresa adapostului public, adresele de e-mail precum ~i numerele de 
teleton; 

2.programul de vizitare a adaposturilor publice; 

3.posibilitatea de adoptie sau revendicare. ipiul Braila. 

Art.34.in cazul in care cainele tara stapan intrat in adapostul public al Municipiului 
Braila este identificat printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul 
Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din Municipiul Braila are urmatoarele 
obligatii: 

a)sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza date lor de identiticare ale 
cainelui din Registrul de evidenta a cainilor cu stapan; 

b)sa notifice proprietarul cainelui, in termen de maxim 24 ore, prin teleton, e-mail 
sau prin alte mijloace in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a cainilor cu 
stapan. 

( Art.35.in cazul cainilor captura1i ~i care sunt identificati prin alte mijloace de 
identificare decat microcip, prin care se poate stabi/i identitatea proprietarului, operatorul 
Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din Municipiul Braila are obligatia sa 
notifice proprietarul, in termen de 24 ore. 

Art.36.Proprietarii care constata disparitia cainelui sau care sunt anuntati de 
operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din Municipiul Braila, ca 
animalul se atla in custodia lor, au obligatia sa se prezinte la adapostul public din 
Municipiul Braila, sa revendice ~i sa preia cainii pe care ii detin, in termen de maxim 7 zile 
de la data anuntului. 

Art.37.(1)in vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita 
contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapostul public al 
Municipiului Braila, in cuantumul stabilit prin hotarare a Consiliului Local a Municipiul 
Braila. 
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(2)Fundamentarea tarifului pentru recuperarea cainelui din adapost datorata de 
stapanul acestuia este prezentata in anexa nr.12, parte integranta din prezentul 
regulament. 

(3)Achitarea sumelor privind recuperarea cainelui din adapost, se va efectua in 
baza facturii emise de S.U.PAG.L. Braila ca urmare a cererii de revendicare depusa de 
proprietar. Termenul de plata al facturii va fi de 30 de zile de la data emiterii, conform 
legislatiei in vigoare. Factura semnata si acceptata de proprietar va reprezenta si titlu de 
creanta. Dupa expirarea termenului scadent, se vor percepe penalitati in cuantum de 2% 
per luna sau fractiune de luna, conform art.124111 din O.G. 92/2003 actualizata. 

Capitolul VI 
Revendicarea, adoptia si abandonarea 

Art.38.(1)Cainii captura!i ~i inregistra!i in eviden!ele adapostului public al 
Municipiului Braila, pot fi revendica!i sau adopta!i dupa cum urmeaza: 

a) in primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii in eviden!ele adapostului 
public din Municipiul Braila, cainii pot fi revendica!i de catre proprietari; 

b) dupa expirarea termenului prevazut la lit. a) ~i pana la expirarea termenului de 
14 zile lucratoare, cainii pot fi revendica!i sau adopta!i de catre persoane fizice sau juridice, 
din tara sau din strainatate, in condi!iile prezentului regulament; 

(2) Revendicarea si adoptia sunt gratuite conform art 7, alin.1, lit.c, OUG 
nr.155/2001 cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(3) Revendicarea ~i adop!ia cainilor din adapostul public al Municipiului Braila de 
catre solicitan!i se fac pe baza unei declara!ii-angajament, al carei model este prevazut in 
Anexa nr. 3 ~i Anexa nr.4, din prezentul regulament; 

(4) fncredin!area cainilor spre revendicare ~i adoptie se face numai dupa ce ace~tia 
au fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati, vaccinati 
antirabic, sterilizati ~i identificati prin microcipare. Cainii revendicati sau adoptati vor fi 
sterilizati, exceptie facand cainii cu regim special, astfel cum sunt definiti in normele l metodologice 

Art.39.(1 )Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila are obligatia sa inapoieze cainii revendicati imediat dupa inregistrarea si 
verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit programului de lucru din adapostul 
public al Municipiului Braila. 

(2) Animalele pot fi revendicate de stapan daca acesta prezinta unul din 
documentele urmatoare : carnet de sanatate veterinar , legitimatia eliberata de Asociatia 
Chinologica , pasaport pentru miscarea intercomunitara a animalelor de companie , alt 
document ; 

(3) In cazul capturarii animalului de mai mult de 2 ori de pe domeniul public 
operatorul va sesiza organele in drept in vederea aplicarii prevederilor O.U.G. 155/2001 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

Art.40.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia sa se asigure ca adoptia cainilor din adapostul public al Municipiului 
Braila, se face cu respectarea cumulativa a urmatoarelor conditii : 



( 
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a)adoptatorul are varsta de minim 18 ani; 

b)prezentarea de catre adoptator a dovezii spatiului din care sa rezulte conditiile 
corespunzatoare de crei?tere i?i adapostire a cainilor; 

c)prezentarea de catre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru crei?terea i?i 
intretinerea cainilor; 

d)prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiilor de proprietari sau, dupa 
caz, a vecinilor, in cazul adoptarii a mai mult de 2 caini ; 

e)inregistrarea, imediat dupa adoptie, a cainilor in Registrul de evidenta a cainilor 
cu stapan 

Art.41.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila in cadrul caruia functioneaza adapostul public, cand da spre revendicare i?i adoptie 
caini are obligatia sa ii inregistreze in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, gestionat 
de catre Colegiul Medicilor Veterinari prin grija medicului de libera practica care asigura 
asistenta medicala conform prevederilor legale. 

Art.42.(1) Revendicarea si adoptia cainilor fara stapan se poate face pe toata 
perioada programului de lucru cu publicul si pe toata perioada de stationare a cainilor in 
adapost . 

(2)ln perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a cainelui fara stapan in 
adapostul public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care 
intentioneaza sa adopte acelai?i caine, chiar i?i in cazul in care cererea de adoptie este 
anterioara cererii de revendicare. 

(3)Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adapostul 
public al Municipiului Braila, in cazul in care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, 
proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la adoptator daca dovedei?te ca a fost in 
imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 7 zile lucratoare 

Art.43.(1)Adoptia cainilor se face pe baza declaratiei - angajament al carei model 
este prevazut in Anexa nr. 3 i?i Anexa nr.4 din prezentul regulament. 

(2)Cererile de adoptie se adreseaza operatorului Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila si se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat 
in adapostul public, iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 
8-a zi lucratoare din momentul cazarii cainelui in adapost, daca acesta nu a fost 
revendicat. 

(3) Nu vor primi animale in adoptie cei ce au fost condamnati printr-o hotarare 
judecatoreasca, ramasa definitiva pentru incalcarea prevederilor cuprinse in Legea 
nr.205/2004, daca este expres prevazut ca nu are dreptul de a mai detine animale de 
companie sau persoanele sub varsta de 16 ani fara consimtamantul expres al parintilor lor 
sau al altor persoane care exercita responsabilitati parentale (art.6, Legea nr.60/2004 de 
ratificare a Conventiei Europene ) . 

Art.44.1n cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe 
proprietatea privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada, pe care 0 prezinta operatorului 
Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, a proprietatii sau 
posesiei unei suprafete de teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor 
cUi?ti, cu respectarea prevederilor art. 6 alin . (4) i?i alin. (6) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul prei?edintelui Autoritatii Nationale 
Sanitare Veterinare i?i pentru Siguranta Alimentelor i?i al ministrului internelor i?i reformei 
administrative nr. 31/523/2008. 
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Art.45 Abandonarea animalelor a caror existenta depinde de ingrijirea omului 
constituie cruzime fata de animale conform art.6, alin.2, lit.f din Legea nr.205/2004 cu 
mod ifica ri si se sanctioneaza conf art.14, OUG 155/2001 , L 258/2013 cu inchisoare de la 6 
luni la 3 ani sau cu Amenda penala de la 1000 -10000 lei si confiscarea cainilor 

Art.46.(1)Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adapostul public al 
Municipiului Braila va prezenta acordul asociatiei de proprietari sau, dupa caz, a vecinilor. 

Art.47. Asociatiile ~i fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, 
precum ~i persoanele fizice ~i juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care 
intentioneaza sa adaposteasca animalele adoptate din adapostul public pentru caini fara 
stapan din Municipiul Braila in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii 
acordului vecinilor. 

Capitolul VII 
Adoptia la distan1i\ a cainilor fara stapan din adapostul public al Municipiului Braila 
Prelungirea perioadei de stationare in ada post a cainilor nerevendicati, neadoptati 

direct ~i neadoptati la distan1i\ 

Art.48.(1)incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul 
public al Municipiului Braila, ace~tia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice ~i 
juridice din tara ~i din strainatate. 

(2)Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii - angajament al 
carei model este prevazut la Anexa nr. 6 din prezentul regulament.Formularul prevazut la 
Anexa nr.6 poate fi completat ~i semnat ~i in format electronic, fara a fi necesara prezenta 
adoptatorilor. Ulterior, adoptatorul va transmite , in original, cererea de adoptie la distanta. 

(3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia cu privire la cainii adoptati la distanta care trebuie identificati, 
inregistrati in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati 
sa fie relocati in alte cu~ti special destinate. 

(4)Oupa completarea formularului de adoptie la distanta ~i identificarea cainilor 
adoptati prin aceasta procedura conform metodologiei prezentata in anexa nr.10, 
operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila are 
obligatia sa prelungeasca termenul de adapostire al cainilor adoptati pe durata respectarii 
de catre adoptator a obligatiilor materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta. 

(5)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila este obligat sa anunte, in termen de 2 zile lucratoare adoptatorului la distanta orice 
situatie care intervine in starea de sanatate a cainelui adoptat. 

Art.49.(1)Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate 
cheltuielile necesare pentru intretinerea cainilor in adapostul public din Municipiul Braila. 

(2)Plata cheltuielilor de intretinere, cu exceptia tratamentelor medica Ie, se face in 
avans pentru 0 perioada de cel putin 30 de zile. 

(3)Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a cainilor fara stapan adoptati la 
distanta se stabilesc prin hotarare a Consililui Local a Municipiului Braila si vor fi 
cominicate solicitantilor.Fundamentarea tarifului pentru intretinerea cainilor la distanta este 
prezentat in anexa nr.11. 



(4)La stabilirea sumei prevazute la acest tip de cheltuieli se vor lua in calcul, prin 
deviz estimativ, urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz 
veterinar, costuri de personal, utilitati, materia Ie. 

(5)Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cuno~tinta adoptatorilor la 
distanta de catre operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila, inainte ca acestea sa fie efectuate; 

(6)Decizia de a trata cainele ~i , implicit, de a suporta costurile aferente 
tratamentelor medica Ie apartine adoptatorului, care trebuie sa ~i-o exprime in termen de 
24 de ore de la luarea la cuno~tinta a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in 
termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. 

(7)Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru 0 perioada de 
14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta, 
sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele ~i, implicit, de a suporta costurile 
aferente tratamentelor medicale in termenul prevazut de 5 zile de la finalizarea 
tratamentelor. 

( (8)Numarul cainilor adoptati la distanta de 0 persoana din adapostul public al 

( 

Municipiului Braila, nu este limitat. 

Art.SO.(1 )Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila are obligatia sa utilizeze donatiile efectuate de persoanele care adopta la 
distanta, numai pentru intretinerea ~i, dupa caz, tratarea cainilor adoptati prin aceasta 
procedura. 

(2)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia sa dea curs cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de 
adapostire. 

(3)Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul Municipiului Braila, numarul celor 
adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de 0 treime din locurile disponibile in 
ad aposturi. 

(4)Pe perioada stationarii in adapostul public al Municipiului Braila, cainii fara 
stapan adoptati la distanta pot fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in 
conditiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanta. 

Capitolul VIII 
Participarea asociatiilor lji fundatiilor pentru protectia animalelor la actiunile de 

capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare lji revendicare sau adoptie 
a cainilor fara stiipan din Municipiul Braila 

Art.S1.(1)Asociatiile ~i fundatiile pentru protectia animalelor interesate, participa prin 
reprezentantii acestora, la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, 
sterilizare ~i revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan, efectuate de catre Serviciul 
pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, in baza unei solicitari scrise. 

(2)Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila 
inregistreaza solicitarile asociatiilor ~i fundatiilor pentru protectia animalelor pentru 
participarea la actiunile prevazute la alin (1). 
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(3)Reprezentantii asociatiilor ~i fundatiilor pentru protectia animalelor care participa 
la examinarea medicala trebuie sa aiba studii de specialitate in acest domeniu. 

(4)Activitatile prevazute la alin. (1) se desfa~oara in absenta reprezentan!ilor 
asociatiilor ~ i fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii: 

a)nu exista 0 solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) ~i (3) de catre 
asociatiile ~i fundatiile pentru protectia animalelor; 

b )reprezentantii asocia\iilor ~i fundatiilor pentru protec\ia animalelor interesate nu 
s-au prezentat la locul ~i in intervalul orar in care erau programate ac\iunile re.spective. 

(6)Reprezentan\ii asocia\iilor ~i funda\iilor pentru protec\ia animalelor care participa 
la activita\ile prevazute la alin . (1) au obliga\ia de a nu perturba buna desfa~urare a 
activita\ilor respective. 

Capitolul I X 
Examinarea medicala a cainilor bolnavi incurabil 

Art.52.(1)Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistra\i ~i examina\i 
medical cu prioritate la sosirea in adapostul public al Municipiului Braila.Evaluarea starii de 
sanatate a cainilor fara stapan caza\i in adapostul public se face periodic, de cate ori este 
necesar. 

(2)Medicul veterinar de libera practica evalueaza starea generala de sanatate a 
cainilor caza\i in adapostul public. 

(3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia sa asigure ca documentele care dovedesc efectuarea examenelor 
medicale, precum ~i rezultatele respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fi~a de 
observa\ie a cainelui fara stapan ~i pastrate pentru 0 perioada de minimum 3 ani. 

(4)Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasia\i de indata de la stabilirea diagnosticului, 
daca nu sunt adopta\i in aceasta perioada, in conditiile prezentului regulament. 

(5)Reprezentantii asocia\iilor ~i funda\iilor pentru protec\ia animalelor interesate pot 
participa la examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari scrise adresate Serviciului 
pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila. 

Capitolul X 

Eutanasierea cainilor fara stiipan !?i neutralizarea cadavrelor 

Art.53.(1)Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat 
pot fi eutanasia\i in condi\iile prevazute in prezentul regulament. In acest sens animalele 
bolnave incurabil, declarate ca atare, in urma unui examen medical , efectuat de medicul 
veterinar incadrat la Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, 
examen la care pot asista reprezentan\i din partea organizatiilor neguvernamentale pentru 
protec\ia animalelor, in baza filjlei de observa\ie, vor putea fi eutanasiate. 

(2)fn cazul in care anima lui diagnosticat cu 0 boala incurabila este identificat, 
acesta poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 



(3)Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli incurabile 
inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost. 

Art.54.(1)Cainii nerevendicali sau neadoptali vor fi eutanasiali, dupa 14 zile 
lucratoare de cazare in adapost, in baza unei decizii emise de catre persoana 
imputernicita in acest sens de catre primarul Municipiului Braila, in termenul stabilit prin 
aceasta decizie. 

(2)Termenul este stabilit avandu-se in vedere capacitali1e de cazare ~i 
disponibilitalile bugetare. Acest termen poate fi modificat motivat. 

(3)Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine in parte, dupa ce se 
constata ca au fost parcurse toate etapele prevazute de prezentul regulament. 

(4)Pana la indeplinirea procedurii de eutanasiere, cainii pot fi revendicali sau 
adoptali. 

(5)Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicali, adoptali, adoptali la 
distanla sau menlinuli in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la 
cazarea acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului 
Municipiului Braila a unui formular special al carui model este prevazut la Anexa nr. 7 la 
prezentele regulament. 

( (6)Tmputernicitul primarului Municipiului Braila emite decizii de eutanasiere exciusiv 

( 

pentru cainii fara stapan din adapostul public administrat de Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila. 

(7)Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicul veterinar de libera 
practica, organizat in conditiile legii, incadrat la Operatorul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila, organizat in condilii1e legii. 

Art.55.Asocialii1e ~i fundaliile pentru proteclia animalelor pot fi reprezentate la 
operaliunile de eutanasiere de catre medici veterinari cu instiintare prealabila. 

Art.56.Adapostul public va fi dotat cu 0 sala de chirurgie sau cu mai multe, in 
functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitare veterinare in vigoare.ln aceste sali 
se vor desfa~ura intervenliile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum ~i 
eutanasierea. 

Art.57. Eutanasierea cainilor se face conform ghidului pentru eutanasierea 
animalelor, aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu 
recomandarile Organizaliei Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea 
prevederilor Legii nr.60/2004 privind ratificarea Convenliei europene pentru proteclia 
animalelor de companie. 

Art.58.(1)Cadavrele cainilor eutanasiali, morti din alte cauze in adapostul public al 
Municipiului Braila, vor fi transportate ~i eliminate cu respectarea stricta a prevederilor 
Regulamentului (CE) nr.1069/2009 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala 
~i produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman ~i de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr.1. 77 4/2002 ~i ale Ordinului pre~edintelui Autoritalii Nalionale 
Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranla Alimentelor nr.80/2005 pentru aprobarea Normei 
sanitare veterinare ~i pentru siguranla alimentelor privind stabilirea documentelor ~i 
evidenlelor veterinare necesare in cadrul activitalii de neutralizare a de~eurilor de origine 
animala, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

(2)Adapostul public al Municipiului Braila are obligatia sa detina un contract incheiat 
cu 0 unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizata sanitar-veterinar. 



( 
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Capitolul XI 
Sterilizarea ~i vaccinarea cainilor. Mentinerea igienei de catre detinatori 

Art.59.(1 )Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila are obliga\ia sa sterilizeze cainii de rasa comuna sau meti§ii revendica\i, 
adopta\i sau men\inu\i in ada post, precum §i femelele gestante. 

(2)Cainii fara stapan din adapostul public al Municipiului Braila care nu apartin rasei 
comune nu vor fi steriliza\i in situa\ia in care sunt revendica\i sau adopta\i. 

(3)Sterilizarea cainilor fara stapan de rasa com una sau meti§i revendica\i, adopta\i 
sau men\inu\i in adapostul public al Municipiului Braila, se realizeaza in mod obligatoriu; 
sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi §i ovariohisterectomie pentru 
femele. 

(4)prin excep\ie sterilizarea se poate realiza §i chimic cu prod use omologate in 
Uniunea Europeana 

(5)Efectuarea opera\iunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate 
ale cainilor §i in Registrul de eviden\a al cainilor cu stapan de catre medicul veterinar de 
libera practica, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila, organizat in condi\iile legii. 

(6)Este interzisa sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a meti§ilor a caror stare 
de sanatate nu permite efectuarea respectivei opera\ii medica Ie, precum §i a cainilor 
utilitari. 

(7)Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie men\ionate de 
medicul veterinar de libera practica, organizat in condi\iile legii, in carnetul de sanatate al 
cainelui §i in Registrul de eviden\a al cainilor cu stapan. 

Capitolul XII 
Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora 

unitatilor de ecarisaj 

Art.50.Consiliul Local al Municipiului Braila este responsabil de neutralizarea 
cadavrelor gasite pe aria administrativ teritoriala a municipiului prin unitati de ecarisaj 
autorizate , conform legislatiei in vigoare 

Art.51 (1).Operatorul serviciului are obligatia de a colecta cadavrele de animale de 
pe domeniul public si de a Ie preda unitatii de ecarisaj care este abilitata pentru 
neutralizarea deseurilor de origine animala din aria administrativ teritoriala a Municipiului 
Braila, in conformitate cu prevederile legale in vigoare . 

(2.)Cadavrele de anima Ie de pe domeniul public se transporta de catre operator in 
mijloace auto special destinate si amenajate in acest scop, care indeplinesc conditiile 
imp use de legislatia in vigoare . 

(3).Documentele de inregistrare si evidentele necesare sunt cele specifice activitatii 
de colectare, transport si neutralizare a deseurilor de origine animala rezultate din 
gospodariile populatiei , conform legislatiei in vigoare 

Art.52 Cadavrele de animale de pe domeniul public vor fi ridicate in termen de 
maxim 2 ore de la semnalarea existentei acestora de catre populatie, reprezentanti ai 
operatorilor economici sau ai institutiilor publice, inclusiv in cazul autosesizarii urmare a 
activitatii curente desfasurate, iar suprafata de teren afectata va fi dezinfectata 



( 
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Art.63Autovehiculele si containerele destinate transportului cadavrelor de animale 
de pe domeniul public trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile 
special amenajate pentru aceasta operatie . 

Art.64 Personalul trebuie sa utilizeze echipament de protectie si sa fie dotat cu 
mijloace corespunzatoare astfel incat sa nu vina in contact direct cu animalele 
colectate.Personalul trebuie sa aiba aviz medical prin care sa confirme ca sunt indeplinite 
conditiile necesare, inclusiv vaccinarea, daca este cazul, pentru presta rea acestei activitati 

Art.65(1) Se interzice abandonarea, ingroparea sau depozitarea deseurilor de 
origine animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare . 

(2)Cadavrele cainilor colectati de pe domeniul public vor fi predate unitatii de 
ecarisaj, la care se refera art. 66, alin (1), cu respectarea normelor sanitar-veterinare in 
vigoare, interzicandu-se folosirea lor pentru obtinerea de piei, grasimi, carne, faina 
proteica si alte prod use. 

Capitolul XIII 
Colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din 

gospodariile populatiei 

Art.66.(1) Operatorul este responsabil de neutralizarea deseurilor de origine animala 
provenite din gospodariile crescatorilor individuali de animale prin asigurarea unei relatii 
contractuale cu unitati de ecarisaj autorizate care indeplinesc conditiile impuse de 
legislatia in vigoare pentru a presta aceasta activitate . 

(2)Autoritatea Publica locala are obligatia de a pastra evidentele veterinare in cazul 
crescatorilor individuali de animale si al persoanelor fizice care detin animale ce nu sunt 
destinate activitatilor economice . 

Art.67(1) Crescatorii individuali de anima Ie sunt obligati sa anunte in maxim 24 ore 
operatorul asupra mortii animalelor din gospodariile proprii in vederea colectarii , 
transportului si neutralizarii acestora . 

(2) Animalele moarte in timpul transportului sunt dirijate, pe cat posibil, pana la 
destinatie sau pana la prima oprire ; 

(3) In cazul in care nu pot fi transportate pana la destinatie vor fi neutralizate de 
catre operatorul caruia i s-a delegat serviciul de catre Consiliul local Municipal Braila ; 

(4) In caz de forta majora sau in cazul mortii animalelor aflate in transhumanta, 
apartinand crescatorilor de animale, raspunderea neutralizarii acestora revine operatorului 
caruia i s-a delegat serviciul de catre ClM Braila (conform art.11, Ordonanta nr.47/2005 ), 
respective SUPAGl Braila. 

(5) Crescatorul individual de animale este obligat sa achite prestatorului cheltuielile 
legate de colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor.; 

Art.68 (1 )Operatorul are obligatia sa tina 0 evidenta referitoare la cantitatea 
colectata, modul de transport si dupa caz destinatia precum si documentele doveditoare 
cu privire la predarea deseurilor la unitatea de ecarisaj ; 

(2)Colectarea si transportul deseurilor animaliere provenite din gospodariile 
populatiei se realizeaza numai daca acestea au certificat sanitar- veterinar , eliberat de 
circumscriptia sanitar - veterinara de pe raza de domiciliu a utilizatorului , in care trebuie 
sa fie mention ate cel putin : 

a) denumirea produselor ; 
b) categoria de incadrare a subproduselor ; 
c) locatia in care se gasesc acestea ; 
d) modul de procesare . 

(3) Neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei se 
realizeaza prin: 
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a) incinerare Icoincinerare directa ; 
b) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria I sau a II-a , 

asa cum acestea sunt definite de legislatia in vigoare , de subproduse animaliere ce nu 
sunt destinate consumului uman ; 

c) procesare intr-o unitate de neutralizare aprobata pentru categoria a III-a de 
subproduse animaliere ce nu sunt destinate consumului uman ; 

d) procesare intr-o unitate de prelucrare tehnica , cu precizarea clara a utilizarii 
tehnice ; 

e) ingroparea , cu respectarea prevederilor legale ; 
f )alte modalitati stabilite in avizul sanitar - veterinar . 
Art.59 Toate documentele se arhiveaza si se pastreaza conform dispozitiilor legale 

in vigoare . 
Art.70. Se interzice abandonarea , ingroparea sau depozitarea deseurilor de origine 

animala in alte conditii decat cele stabilite de legislatia in vigoare . 
Art.71 Amenjarea si intretinerea locurilor de precolectare se vor face prin grija 

crescatorului de animale , iar transportul si depozitarea deseurilor in locurile stabilite de 
autoritatile publice locale vor fi efectuate de operator si firma de ecarisaj autorizata , in 
baza unui contract. 

Art.72 Autovehiculele si containerele destinate transportului de deseuri de origine 
animala trebuie dezinfectate dupa fiecare transport in parte in locurile special amenajate 
pentru aceasta operatie 

Capitolul XIV 
Evidentele obligatorii in adapostul public pentru ciiinii fara stapiin 

al Municipiului Braila 

Art.73.(1)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din 
Municipiul Braila are obligatia ca la sediul adapostului public pentru cainii fara stapan sa 
tina 0 evidenla a situatiei cainilor fara stapan capturati si adapostiti in adaposturile publice, 
si a tuturor operatiunilor etectuate asupra cainilor ( examinare medicala, tratamentel, 
deparazitari, vaccinari) ~i a numarului de animale moarte. 

(2)ln registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat Tn 
conditiile legii, incadrat la operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Braila, trebuie consemnate Tn mod obligatoriu urmatoarele datele: numarul unic 
de identificare, data ~i locul capturarii, data ~i ora cazarii Tn adapost, caracteristicile 
individuale ale animalului, numarul de caini tara stapan prin~i , revendicali , adoptali, 
mentinuti Tn adapost, adoptali la distanta, eutanasiati, motivul eutanasierii , substanla 
utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care realizeaza eutanasierea, numarul de 
identificare, numarul fi~ei de adoplie, data deparazitarii, data vaccinarii antirabice, data 
sterilizarii, precum ~i persoanele care au instrumentat manoperele respective. 

(3)Registrele speciale Tn care sunt consemnate datele prevazute la alin . (2) sunt 
gestionate conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Nalionala Sanitara Veterinara 
~i pentru Siguranla Alimentelor. 

Art.74.(1)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor tara stapan din 
Municipiul Braila va asigura la sediul adapostului public pentru cainii tara stapan si 
existenta urmatoarelor evidenle: registru consum medicamente, registru imunologic, 
registru consum toxice, registru gestionare substanle utilizate pentru eutanasiere ~i acte 
de dezinteclie. 
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(2)Adapostul public pentru cainii fara stapan al Municipiului Braila are obligatia sa 
respecte prevederile Ordinului pre§edintelui Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare §i 
pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare §i 
pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor §i evidentelor veterinare 
necesare in cadrul activitatii de neutralizare a de§eurilor de origine animala, cu modificarile 
§i completarile ulterioare. 

Art.75.0peratorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul 
Braila are obligatia sa pastreze Registrele speciale si Registrele de evidenta pe 0 

perioada de cel putin 3 ani §i care vor fi puse la dispozitia autoritatilor competente atunci 
cand se efectueaza inspectiile oficiale sau la cere rea acestora. 

Capitolul XV 

Finantarea Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stiipan din Municipiul Braila 

Art.76.Finantarea cheltuielilor curente de functionare §i exploatare a Serviciul 
pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila, se asigura prin alocarea 
fondurilor financiare de la bugetul local, prin incasarea tarifului de adoptie la distanta, 
donatii, sponsorizari, etc. 

Art.77.Finantarea investitiilor aferente Serviciului specializat pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiului Braila, reprezentand cheltuielile cu realizarea 
adaposturilor pentru caini, respectiv cu dotarea cu mijloace de transport §i dotari necesare 
capturarii §i transportului cainilor fara stapan, se asigura de catre Consiliul Local al 
Municipiului Braila prin alocarea fondurilor financiare necesare, la solicitarea operatorului 
serviciului. 

Capitolul XVI 
Dispozitii finale 

Art.7S.(1) .Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Braila are 
obligatia de a raporta lunar Directiei Sanitar Veterinare §i pentru Siguranta Alimentelor a 
Judetetului Braila, numarul de caini capturati , revendicati, adoptati, adoptati la distanta, 
mentinuti in adapostul public §i eutanasiati. 

Art.79.0peratorul serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan va 
asigura accesul reprezentantilor ANSVSA si DSVSA Braila, ai Ministerului Afacerilor 
Interne in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a cadavrelor, spatii de 
depozitare a hranei, alte anexe, dotari precum si punerea la dispozitie a evidentelor. 

Art.SO.Sunt interzise orice activitati ce au drept scop perturbarea sau blocarea 
bunei desfa§urari a actiunilor intreprinse de operatorul Serviciului pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila , in conformitate cu prezentul regulament. 



Capitolul XVII 
Raspunderea Juridica 

Art.S1.Constituie contraventii urmatoarele fapte din prezentul regulament ~i se 
sanctioneaza dupa cum urmeaza: 

a)nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.12, art.27, art.35, cu amenda de la 
2.000 lei la 5.000 lei; 

b)nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.3, alin.2, art.11, art.23, art.24, art.33, 
alin.2, art.42, art. 50 alin. 2 cu amend a de la 5.000 lei la 10.000 lei; 

c)nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.53 alin.2 si 3 cu amenda de la 10.000 
lei la 20.000 lei. 

d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.80, cu amend a cuprinsa intre 300 lei 
(., ~i 600 lei. 

( 

Art.S2.(1 )Constatarea contraventiilor ~i aplicarea sanctiunilor din prezentul 
regulament se fac, dupa caz, de persoane imputernicite, potrivit atributiilor de serviciu, din 
cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ~i pentru Siguranta Alimentelor, Ministerului 
Afacerilor Interne, precum ~i de inspectorii Serviciului specializat pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din Municipiul Braila, imputerniciti de primarul municipiului Braila in 
acest sens. 

(2)Constatarea contraventiei ~i aplicarea sanctiunii contraventionale conform 
art. 85 din prezentul regulament, se realizeaza de agentii constatatori din cadrul Politiei 
Locale a Municipiului Braila. 

Art.83.Contraventiilor prevazute la art. 82 alin.1 si 2 Ie sunt aplicabile dispozitiile 
Ordonantei Guvernului nr. 2f2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 

PRE!; 
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Anexa nr.1 

CONDITII MINIME 
pentru functionarea adapostului public 

A.Cazarea animalelor in adapost 
1.Animalele din adapostul public al Municipiului Braila trebuie sa fie separate pentru a 

se reduce stresul asupra lor ~i pentru a controla bolile. 
2.Animalele vor fi separate pe urmatoarele criterii: 
a)stare de sanatate; b)varsta; c)sex; d)grad de agresivitate. 
Mamele care alapteaza vor fi cazate Tmpreuna cu puii. 

3.Pardoselile trebuie sa fie Tn panta, cu scurgerea spre exterior sau Tn canalizare, 
pentru a Tmpiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie sa fie facute 
din materiale care pot fi u~or curatate ~i dezinfectate. 

4.Peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm Tnaltime ~i trebuie sa Tmpiedice 
scurgerea apei ~i a dejectiilor de la 0 cusca la alta. 

5.Materialele utilizate pentru peretii custilor pot fi urmatoarele: 
a)caramida tencuita ~i vopsita; 
b)metal incastrat Tn beton; c)beton; d) piasa de sarma. 
6.Deasupra peretilor despartitori se pune 0 piasa de sarma cu Tnaltimea de 60 cm. 
7.Custile exterioare pot fi confectionate din piasa pe stalpi metalici sau din lemn. 

8.Adapostul trebuie sa aiba drenaj ~i instalatii corespunzatoare pentru depozitarea 
Tncarcaturii de de~euri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa 
Tmpiedice contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari. 

9.Trebuie sa existe un control Tn ceea ce prive~te Tncalzirea, ventilatia ~i umiditatea 
corespunzatoare, Tn vederea asigurarii confortului animalelor. 

10.ln toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu 
ajutorul ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poata fi deschise. 

11.Custile exterioare trebuie sa fie acoperite Tn mod obligatoriu. Toate terenurile de 
alergare Tn aer liber, Tn cazul Tn care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard ~i porti cu 
lacate pentru a Tmpiedica Tndepartarea neautorizata a cainilor. 

B.Spatiile pentru adapostire ~i pentru interventii medicale din adapost 
1.Custile individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor standarde minime: 
a)pentru cainii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; 
b)pentru cainii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; 
c)pentru cainii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; 
d)custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe 0 suprafata de 6,5 

mp. 
2.Locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari: 
a)sa existe apa potabila Tn permanenta; 
b)vasele de apa sa fie curate ~i dezinfectate zilnic ~i Tntotdeauna Tnaintea aducerii unui 

nou animal Tn cusca; 
c)vasele pentru alimentare sa fie a~ezate astfel Tncat cainii sa nu poata urina sau 

defeca Tn ele ~i sa poata fi curatate ~i dezinfectate u~or ; 
d)daca spatiile nu sunt incalzite, se pun Tn mod obligatoriu scanduri pentru odihna ~i 

culcusuri; 
e)pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot 

fi curatate ~i dezinfectate u~or. 
3.Trebuie sa fie asigurat suficient spatiu pentru ca personalul sa lucreze comod. 
4.Spatiul pentru primire trebuie sa fie corespunzator actiunilor de adoptie. 

5.Sala pentru eutanasiere ~i locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile 
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publicului, iar in limita posibilitatilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic. 
6.Adapostul va fi dotat cu 0 sala de chirurgie sau cu mai multe, in functie de capacitate, 

cu respectarea normelor sanitare veterinare in vigoare. In aceste sali se vor desfa~ura 
interventiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum ~i eutanasierea. 

C.Controlul bolilor din adapost 
1.Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi inregistrat 

in fi~a individuala ~i in registrul central. 
2.Examinarea se va face de catre medicul veterinar al adapostului sau in lipsa acestuia, 

de catre tehnicianul veterinar. 
3.Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoasca semnele de boala ~i sa Ie 

aduca la cuno~tinta personalului veterinar. 
D.Hranirea ciiinilor lii curatenia adapostului 
1.Cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar cainii in varsta de 

peste 12 saptamani pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Cainii peste un an vor fi 
hraniti 0 data pe zi. 

2.Hrana trebuie sa fie intotdeauna proaspata. Hrana va fi administrata individual ~i 

supravegheat. 
3.Toate custile, boxele ~i spatiile inchise vor fi spalate ~i dezinfectate zilnic. 

4.Fiecare spatiu de cazare va fi curatat ~i dezinfectat inainte de intrarea unui nou 
animal. 

5.1n timpul curateniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele. 
E.Vehiculele 
1.Adapostul trebuie sa aiba unul sau mai multe vehicule pentru transportul cainilor. 

2.vehiculele trebuie sa of ere cainilor siguranta, securitate, protectie impotriva 
intemperiilor naturii ~i aerisire adecvata. Fiecare caine trebuie sa aiba 0 cusca separata. 
Trebuie sa existe 0 cusca separata pentru cainii morti ~i pentru cainii bolnavi. 

3.Vehiculele trebuie sa fie curate ~i vizibil marcate cu denumirea serviciului de 
gestionare a cainilor fara stapan ~i cu numarul de telefon. 

4.Vehiculul trebuie sa posede urmatorul echipament: piasa, scara, custi metalice sau 
din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim-ajutor. 

5.Soferii vehiculelor trebuie sa fie instruiti sa acorde ajutor cainilor bolnavi ~i raniti. 
6.Se interzice efectuarea eutanasiei in vehicule de transport pentru caini, dar se permite 

tranchilizarea cainilor in suferinta. 
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Anexa nr.2 

NORME 
privind capturarea ~i transportul cainilor in ada post 

A.Capturarea cainilor 
1.Capturarea cainilor se va face de catre personalul operatorului, care trebuie sa fie 
format din persoane instruite in acest sens. 
2.Capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care 
captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic. 
3.Personalul operatorului care captureaza cainii va lucra in echipe de cate doi plus soferul 
mijlocului de transport §i va purta echipament de protec1ie adecvat. 
4.Personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu plase. Pentru 
capturarea cainilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, avand la 
capat 0 bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui , 
pentru a permite persoanei calificate sa 1ina cainele la distanta §i sa il poata manipula. 
Bucla trebuie fixata la largimea dorita, pentru a se evita strangularea cainelui, mecanismul 
de declan§are rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci 
cand este pus intr-o cusca. De asemenea, cainii mai pot fi capturati cu ajutorul custilor
capcana, in care se introduce mancare §i care sunt dotate cu usi mobile care cad dupa 
intrarea cainelui in cusca, aflate pe sol §i apoi incarcate in autovehicul. 
5.Cainii foarte agresivi, situa1i in spa1ii inaccesibile sau suspec1i de a fi turba1i, pot fi 
imobiliza1i prin metode adecvate, cu respectarea legisla1iei sanitar-veterinare. 
6.Se vor utiliza hidroclorura de ketamina §i xylazina.lnjectarea pe cale intramusculara a 
celor doua produse in asociere este recomandata pentru caini , avand un efect rapid, 
aproximativ 5 minute, §i fiind pu1in periculoasa pentru trecatori. 
7.0 alta asociere de produse foarte eficienta - etorfina cu acepromazina - poate fi folosita 
cu respectarealegisla1iei in vigoare. 
8.Armele de captura nu pot fi utilizate pentru capturarea cateilor, ace§tia putand fi rani1i 
gray. 

B.Transportul cainilor 
1.Se va utiliza un sistem care sa reduca la minimum manipularea directa a animalului. 
2. Custile pentru transportul animalelor trebuie sa fie alese in func1ie de talia animalului. 

Cusca trebuie sa fie intotdeauna mai lunga decat corpul animalului. Aceste custi trebuie sa 
fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzura. Se pot utiliza §i custi din material 
plastic. 

3.vehiculele trebuie sa fie bine ventilate §i sa protejeze animalele impotriva intemperiilor 
naturii. 
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FORMULAR 
DE REVENDICARE/ADOPTIE 

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BRAILA 
Serviciul de gestionare a cainilor tara stapan din Municipiul Braila 
Adresa: 
Teleton: 

DECLARA TIE-ANGAJAMENT 
nr . .... ..1. .... ... . 

Subsemnatul/Subsemnata, ........................ .... ....... .. , domiciliatldomiciliata 

Anexa nr.3 

in ...... .... ...... ... ........ .. . , str ... ...... ...... ........ . nr ...... , bl. ... , et. ... , ap ..... , sc ... . , judetul/sectorul 
........ ..... ....... .. ... , teleton ... .......... .... . , posesor/posesoare alIa BI/CI seria ...... nr .. .... ....... .... , 
eliberatleliberata de .. ........ la data de .... ....... .. , ma angajez sa revendic/sa adopt cainele 
cu numarul de identificare ... .. ... ........ .. sau microcipat cu numarul ...... ..... ... .. , trecut in 
carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor tara stapan, devenind 
proprietarul/proprietara acestuia, in urmatoarele conditii : 

1. sa respect normele de ingrijire ~i hranire a cainelui; 
2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul Tn care se impune interventia 

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor tara stapan, in cazul decesului, turtului , 

pierderii sau al instrainarii acestuia, Tn termen de 15 zile; 
4. sa nu abandonez cainele, sa 11 controlez, sa 11 supraveghez, iar, Tn cazul Tn care nu 11 

mai doresc, sa TI predau Serviciului de gestionare a cainilor tara stapan; 
5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor tara stapan sa 

monitorizeze cainele adoptat; 
6. cainele va ti crescut ~i adapostit la urmatoarea 

adresa: .... .. ... .. ...... ... ..... ... ................. .... ... . ; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile 
va fi comunicata teletonic serviciului de unde s-a tacut adoptia. 

Declar totodata ca detin un numar de ... ..... . caini/nu detin niciun caine. 
Data ...... ..... . 

Semnatura revendicatorului/adoptatorului, 

Semnatura reprezentantului 
Serviciului de gestionare a cainilor tara stapan din Municipiul Braila, 

" 
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Anexa nr.4 

FORMULAR 
DE REVENDICARE/ADOPTIE 

Antetul: Serviciul pentru gestionarea cainilor tara stapan din Municipiul Braila 
Adresa: 
Teletonul: 

DECLARATIE-ANGAJAMENT 
nr . ..... .1 ........ . 

Subscrisa, ...................................... , cu sediul in ........ .. ............ ....... , 
str ............................ nr .... ... , sectorulljudetul .. .. .. .. ......... , telefon ...... ....... ..... . , inregistrata 
la .. .... .... ...... .. .. sub nr ...... ..... ..... ... . , reprezentata de .. ................... .. ........ , in calitate 
de .. .. ....... ... ..... .. , legitimaUlegitimata cu BIICI seria ........ nr .... .. ... ... ........ , eliberaUeliberata 
de .. .......... ... la data de .............. , se angajeaza sa revendiceladopte cainele cu numarul 
de identificare ................ sau microcipat cu numarul ............. , trecut in carnetul de 
sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in urmatoarele 
conditii: 

1. sa respect normele de ingrijire:;;i hranire a cainelui; 
2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia 

acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, 

pierderii sau al instrainarii acestuia; 
4. sa nu abandonez cainele, sa iI controlez, sa iI supraveghez, iar in cazul in care nu il 

mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan; 
5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa 

monitorizeze cainele adoptat; 
6. cainele va fi crescut :;;i adapostit la urmatoarea 

adresa: ........... .. ....... .... ..... ..... ................... ; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile 
va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia. 

Declar totodata ca detin un numar de ..... ... caini/nu detin niciun caine. 

Data .............. .... . 

Semnatura revendicatorului/adoptatorului, 

Semnatura reprezentantului 
Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, 

" 



Anexa nr.S 

FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 

1. Informatii despre caine 

a. Numarul de identificare (daca exista) 

b. Rasa 

c. Sex: M F 

( d. Culoare: 

e. Semne particulare 

f. Talie: 0 Mica (sub 10 kg) 

0 Mijlocie (11-20 kg) 

0 Mare: (peste 20 kg) 

g. Stare generaliO foarte proasta 

0 proasta 

0 moderata 

0 buna 

0 foarte buna 

2. Informatii privind capturarea: 

a. Zi ___ Luna _____ --'An ____ _ 

b. Locul capturarii: Zona/cartier ______ Strada. _____ _ 

c. Ora capturarii : 



3. Informatii privind echipa de capturare 

Indicativ mijloc de transport _________ _ 

Nume ______ Prenume ________ _ 

semnatura ________ _ 

~:-=:':"' " ... 
PRE$EDIN7:J ' '$IiDINTA, 

'l' " 

c 
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Anexa nr. 6 

DECLARATIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA 
Nr . ..... .1 .•....... 

o Persoana juridica 
Subscrisa. . ... .... . ... ... .... .... ..... . .. .... ...• cu sediul i n ... .... ...... .. .............. . 

str. ... .. ...... ... .... ... ..... ... ... . .... nr. . .. .... sectorul/judetul ... ... ... ... .. .. .. telefon ........ .... ..... ..• 
adresa de po§ta electronica... .. .. ... ... ... .. ... ... . .... .... .. inregistrata la .. ... .... ....... .... sub 
nr. ... .... . .... ..... ..• reprezentata de .. ..... .... . ..... ..... . .. .. .... . in calitate de ... ...... .. ....... .. .• 
legitimatllegitimata cu BI/CI seria ... .... . nr .... ... ....... ....... eliberatleliberata de .... ..... .... .. la 
data de ........ ..... .... .. .. ... . 
o Persoana fizica 
Subsemnatul. ... ... .. .... . ....... . .... .. .... .. .. .. ... ... . .. ... ..• cu domiciliul in .. .... ....... ..... .... .......• 
str. . ... ... .... ... . ..... ..... .. . .... .. ..... nr. .... ... sectorul/judetul .. . .. . ..... ...... . telefon ..... .... ....... ...• 
adresa de po§ta electronica .. ....... .... .. ...... .. ..... ....... legitimatllegitimata cu BI/CI seria ....... . 
nr ..... ....... ..... ... . eliberatleliberata de ... ..... ...... . la data de ... ... ....... ...... ...... ...... .... .......• 
se angajeaza sa adopte la distanta cainele cu numarul de identificare ... .. ....... .... ... .. ... .... . 
sau microcipat cu numarul ...... ... .. ..... ....... ..• trecut in carnetul de sanatate. adapostit de 
serviciul specializat pentru gestionarea cainilor tara stapan. in urmatoarele conditii : 

1. Va suporta cheltuielile de intretinere in adapostul public stabilite prin hotarare a 
consiliului local. 

2. Cainele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi 
adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta. 

Tn cazul nerespectarii de catre adoptator. pe 0 perioada de 14 zile lucratoare consecutive. 
a conditiilor asumate la punctul 1. adoptia la distanta va inceta de drept. 

Data .. ... .......... ... . 
Semnatura adoptatorului la distanta. 

Semnatura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor tara 
stapan ..................... ..... .... ...... ... . . 



Anexa nr.7 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAILA 

Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stiipan din Municipiul Braila 

DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA 

Nr ........ I .......... . 

Avand in vedere expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la data capturarii, in 

conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari i;li 

completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile i;li completarile ulterioare, in care 

cainele nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanta, sau mentinut in adapost, prin 

( prezenta se decide eutanasierea in termen de .. ..... ... .. ...... ..... .... ... a cainelui cu numar unic 

( 

de identificare .. ..... .. ..... .. ... .... .... .. sau microcipat cu numarul ....... ........... ....... , capturat de 

catre Structura publica pentru gestionarea cainilor fara stapan in data 

de .. ........ ..... .. ... .......... ... .. .. .... .... . . 

Data imputernicitul primarului , 

Nume i;li prenume 

Semnatura 
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Anexa nr.B 

INFORMATII MINIME PRIVINO CAINELE 

FARA STApAN INTRAT IN AoApOSTUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI Braila 

1. Informatii despre ciiine (conform Formularului individual de capturare) 

2.lnformatii privind capturarea ~i echipa de capturare (conform Formularului 

individual de capturare) 

3.1nformatii privind cazarea 

a)numarul unic de identificare atribuit la intrarea in adapost; 

b)data ~i ora cazarii in adapost; 

c)caracteristicile individuale ale animalului; 

C . d)numarul unic al cu~tii ; 

e)starea de sanatate a animalului 

1. clinic sanatos 0 

2. semne clinice 0 

4. Informatii privind eutanasierea 

a) motivul eutanasierii; 

b) substanta utilizata pentru eutanasiere; 

c) numele persoanei care realizeaza eutanasierea; 

5. Informatii referitoare la adoptie 

a) nr. de identificare; 

b) numarul fi~ei de adoptie; 

6. Informatii medicale 

a) data deparazitarii; 

b) data vaccinarii antirabice; 

c) data sterilizarii; 

d) persoanele care au instrumentat manoperele. 



Anexa nr.9 

MODELUL TABELULUI AFISAT PE USA BOXEI PRIVIND EVIDENTA CAINILOR 

Numar unic 
Nr. Data de Microcipl 
crt. capturarii Sex Adresa Caracteristici identificare crotalie Observatii 

( 
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Anexa nr. 10 

METODOLOGIE 
de adoptie la distanta a cainilor aflati in adaposturi 

Procedura este intocmita in conformitate cu prevederi/e Cap. VIII din HG nr 
1059/2013 privind aprobarea Normelor de aplicare a aUG nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a caini/or fara stapan, cu modificari si completari 

~ PREZENTARE GENERALA 

Art. 1 (1) incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul 

public, ace~tia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice ~i juridice din tara ~i din 

strainatate. 

(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii - angajament 

al carei model este prevazut in anexa nr. 10.1, la prezentele norme metodologice. 

(3) Formularul prevazut la alin.(2) poate fi completat ~i semnat ~i in format 

electronic, fara a fi necesara prezenta adoptatorilor. 

(4) Cainii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenta a 

cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati , sterilizati ~i relocati in alte cu~ti special 

destinate. 

Dupa completarea formularulu i de adoptie la distanta ~i identificarea cainilor 

adoptati prin aceasta procedura, serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara 

stapan, au obligatia sa prelungeasca termenul de adapostire al cainilor adoptati pe durata 

respectarii de catre adoptator a obligatiilor materia Ie asumate prin declaratia de adoptie la 

distanta. 

Serviciile specializate de gestionare a cainilor fara stapan sunt obligate sa anunte, 

in termen de 2 zile lucratoare adoptatorul la distanta despre orice situatie care intervine in 

starea de sanatate a cainelui adoptat. 

Art. 2 (1) Persoanele care adopta la distanta caini fara stapfm suporta to ate 

cheltuielile necesare pentru mentinerea cainilor in adapost. Plata cheltuielilor de 

intretinere, cu exceptia tratamentelor medicale, se face in avans pentru 0 perioada de cel 

putin 30 de zile. 

(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a cainilor fara stapan adoptati 

la distanta sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local Municipal Braila 

nr ........... I ......... .. .... .... , in valoare de ..... .. .. .. ........ .. 

(3) La stabilirea sumei prevazute la alin.(2) s-a luat in calcul prin deviz estimativ 

urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de 



personal, utilita!i, materia Ie. 

(4) Se va consulta lista costurilor estimative emisa de A.N.S.v.SA, spre informare, 

pentru hrana uscata, medicamente de uz veterinar ~i unele materia Ie, conform pre!urilor 

de pe pia!a. 

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cuno~tin!a adoptatorilor la 

distan!a de catre serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, inainte ca acestea sa fie 

efectuate; decizia de a trata cainele ~i, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa ~i-o exprime in termen de 

24 de ore de la luarea la cuno~tin!a a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in 

termen de 5 zile de la finalizarea tratamentelor. 

(6) Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan au obliga!ia sa utilizeze dona!iile 

efectuate de persoanele care adopta la distan!a, numai pentru intre!inerea ~i , dupa caz, 

( tratarea cainilor adopta!i prin aceasta procedura. 

l. 

(7) Adop!ia la distan!a inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru 0 perioada 

de 14 zile lucratoare consecutive, obliga!iile asumate prin declara!ia de adop!ie la distan!a, 

sau daca acesta nu comunica decizia de a trata cainele ~i , implicit, de a suporta costurile 

aferente tratamentelor medicale in termenul prevazut la alin. (5) . 

(8) Numarul cainilor adopta!i la distan!a de 0 persoana nu este limitat. 

Art. 3. (1) Serviciul de gestionarea cainilor fara stapan are obliga!ia sa dea curs 

cererilor de adop!ie la distan!a in limita capacita!ii de adapostire. 

(2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul municipiului Braila numarul celor 

adopta!i la distan!a nu poate ocupa mai mult de 0 treime din locurile disponibile in 

adaposturi. 

(3) Pe perioada sta!ionarii in adaposturile publice, cainii fara stapan adopta!i la 

distan!a pot fi prelua!i oricand de catre adoptatori sau pot fi adopta!i in condi!iile prevazute 

de normele de aplicare a OUG nr.155/2001 cu modificari si completari (Ia art. 22) , cu 

acordul adoptatorului la distan!a. 

B. 0 B L I GAT II L E S.U.P.A.G. L. BRAILA 

Art.4.Pentru reaJizarea procedurii de adoptie la distanta SUPAGL Braila are 

urmatoarele obJigatii: 

(1)-intocmeste fisa individuala a cainilor, prin grija medicului veterinar, cuprinzand si date 

de identificare ale cainelui (documentul se completeaza la momentul intrarii in adapost dar 

si ulterior; 



(2)-fotografierea cainelui si postarea acesteia precum si a datelor de identificare ale 

cainelui pe pagina web a S.U.PAG.L. Braila ; 

(3)-contactarea O.N.G.-urilor in vederea gasirii unor potentia Ii adoptatori; 

(4)-permiterea accesului in adapost a potentialilor adoptatori, in urma solicitarilor scrise ale 

acestora, in vederea adoptiei; 

(5)-informarea cetatenilor, prin orice mijloace, privind posibilitatea adoptiei la distanta si a 

conditiilor stabilite pentru realizarea acestora, prezentarea formularelor si a conditiilor de 

cazare a cainilor in adaposturile specializate, inclusiv precizarea costurilor aferente 

aprobate de catre Consiliul Local Municipal Braila. 

(6)-punerea la dispozitie, in format electronic, a documentelor si informatiilor inclusiv a 

modelului de contract de adoptie, in cazul persoanelor care nu au domiciliul in Municipiul 

Braila; 

( (7)-preluareal inregistrarea solicitarilor de adoptie, insotite in mod obligatoriu de declaratia 

pe propria raspundere ca detin mijloacele materiale de intretinere a cainilor, in vederea 

adoptiei; in cazul persoanelor care nu au domiciliul in municipiul Braila, documentele 

semnate si scanate vor fi trimise pe mail, impreuna cu documentatia aferenta, urmand a 

se prezenta in maxim 30 de zile pentru conformarea cu originalul a actelor 

transmise/incheiate; 

(8)-intocmirea Contractu lui - angajament de adoptie, conform modelului prevazut de 

prezenta Metodologie, anexa nr.10.2 si inregistrarea acestuia in REGISTRUL 

ADOPTIILOR LA DISTANTA, dupa semnarea de catre parti, pentru urmarirea indeplinirii 

obligatiilor contractuale de catre adoptator, respectiv achitarea costurilor stabilite pentru 

intretinerea, cazarea si serviciile sanitar-veterinare la nivelul adaposturilor aflate in 

gestionarea S.U.PAG.L. Braila; 

(g)-sa asigure servicii de cazare si intretinere pentru cainii adoptati, in adaposturile 

gestionate conform normelor sanitar veterinare; 

(10)-sa asigure servicii sanitar-veterinare pentru cainii adoptati, conform normelor legale 

aferente; 

(11)-sa transmita, in termen de 2 zile lucratoare adoptatorului informatii cu privire la orice 

situatie intervenita in starea de sanatate a animalului adoptat si dupa caz, ori de cate ori 

este nevoie, informatii despre necesitatea asigurarii unor tratamente ce presupun costuri 

suplimentare, evolutia animalului, alte informatii ; 

(12)-sa comunice adoptatorului costurile aferente tratamentului medical imediat ce acesta 

a fost finalizat iar starea de sanatate este buna; 

(13)-sa informeze adoptatorul despre solicitarea de a fi adoptat la domiciliu sau a 



decesului animalului adoptat; 

(14)-sa inregistreze in evidente rezilierea contractu lui angajament privind adoptia la 

distanta in cazul in care adoptatorul nu respecta , pentru 0 perioada de 14 zile lucratoare 

consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta, sau daca acesta nu 

comunica decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale. 

c. 0 B LI GAT I I LEA D 0 PTA TOR U LUI 

Art.5.(1)-sa achite, dupa semnarea contractului de adoptie-angajament 

contravaloarea costului de intretinere pe 0 perioada de minim 0 luna de zile, respectand 

data maxima de plata, respective pana pe data de 25 ale lunii pentru luna urmatoare; 

(2)-sa transmita datele de contact si dupa caz sa aduca la cunostinta imediat schimbarea 

( acestora, pentru a nu impiedica comunicarile urgente ale serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan privind starea de sanatate a animalului; 

(3)-in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a necesitatii aplicarii tratamentului 

medical isi va exprima acordul sau nu pentru suportarea costului aferent tratamentului 

medical. 

(4)-in cazul unui raspuns afirmativ pentru alin (3) sa achite contravaloarea tratamentelor 

medicale oferite in termen de 5 zile de la finalizarea acestora si comunicarea sumelor de 

catre serviciul de gestionare a cainilor fara stapan; 

(5)-sa anunte in timp util, prin notificare scrisa semnata de adoptator si inregistrata la 

sediul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, despre imposibilitatea de achitare a 

costurilor stabilite pentru cazarea si intretinerea cainilor, pentru a se putea dispune 

rezilierea contractului; 

(6)-reactualizeaza anual declaratia pe propria raspundere(anexa nr 10.3) privind 

posibilitatea de a sustine financiar costul stabilit pentru serviciile aferente intretinerii si 

cazarii cainelui adoptat. 

D. D REP T URI L E S.U.P.A.G.L. BRAILA 

Art.S.(1 )-sa fundamenteze tariful adoptiei la distanta si sa-I supuna aprobarii 

Consiliului Local Municipal Braila; 

(2)-sa incaseze costurile aferente si sa asigure buna gestionare a acestora; 

(3)-sa rezilieze contractu I angajament de adoptie la distanta daca nu sunt respectate 

prevederile acestuia. 



E. 0 REP T URI LEA 0 0 PTA TOR U LUI LA 0 1ST ANT A 

Art. 7.(1)-are dreptul de a vizita adapostul si de a alege cainele/cainii pe care 

doreste sa-l/sa-i adopte la distanta; 

(2)-are dreptul de a fi informat cu privire la metodologia de adoptie stabilita de Consiliul 

Local Municipal Braila precum si cu celelalte acte normative; 

(3)-are dreptul sa viziteze cainele/cainii adoptat/adoptati, in zilele si in perioada de timp 

stabilita pentru vizita publicului si de a primi informatii despre starea lui de sanatate; 

(4)-are dreptul de a prelua cainele din evidentele adapostului, renuntand la serviciile de 

cazare si intretinere oferite, doar in conditiile respectarii tuturor conditiilor prevazute de 

actele normative in vigoare in domeniul adoptiei cainilor(dovada detinere spatiu, 

venituri ,alte documente) precum si informarea asupra responsabilitatilor si sanctiunilor 

prevazute de lege pentru abandonarea animalelor adoptate; 

( (5)-are dreptul de a fi informat periodic de starea de sanatate a cainelui fiind instiintat , in 

termen de 2 zile lucratoare daca intervine ceva din punct de vedere medical. 

( 

F.DISPOZITII FINALE 

Art.S.-ln vederea realizarii adoptiei, intre S.U.P.A.G.L. Braila, prin reprezentant legal 

si adoptator se va incheia Contractu I -Angajament de Adoptie, avand urmatorul model 

-cadru prevazut de prezenta metodologie la anexa nr.1 0.2. 

CONCLUZII: 

• ADOPTATORUL poate vizita adaposturile sau site-ul SUPAGL alegandu-si caine leI 

cainii pe care doreste sa-I adopte la distanta. 

• ADOPTATORUL completeaza si inregistreaza cererea de adoptie , declaratia sau 

dupa caz, scaneaza documentele si Ie transmite in format electronic. 

• SUPAGL inregistreaza si semneaza contractul angajament, completeaza registrul 

de adoptie la distanta. 

• SUPAGL cazeaza cainii alesi in spatiile speciale adoptiei la distanta asigurandu-Ie 

intretinerea, curatenia si asistenta medicala conform normativelor, utilizand in acest 

scop tarifele achitate de adoptator .. 

• ADOPTATORUL poate vizita cainele/cainii adoptati in timpul programului de lucru 

ce este afisat, respectand regulamentul intern al adapostului. 

• SUPAGL informeaza adoptatorul periodic cu privire la starea lui de sanatate, in 

termen de cel mult 2 zile lucratoare orice situatie care intervine in starea lui de 

sanatate, necesitatea efectuarii unui tratament precum si costurile acestuia. 



( 
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• ADOPTATORUL comunica acceptul aplicarii tratamentului si achita costurile in cel 

mult 5 zile de la data terminarii tratamentului. 

• ADOPTATORUL comunica in timp util orice modificare privind datele de contact, 

rezilierea contractu lui. 

• SUPAGL reziliaza contractu I de adoptie in cazul nerespectarii prevederilor acestuia 

privin achitarea costurilor de intretinere sau tratament. 



( 
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ANEXANR.I0.1 

DECLARATIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA 

Nr . ..... .1 ..•••.•.• 

o Persoana juridica 

Subscrisa, ... .. ............... ... ..... ....... ... ..... ....... ........ ... ... .. . , cu sediul in 

str. nr. bl.. .. .. ...... .. .. , sc ............. .. . ap .. ........ .. ... , 

sectoruUjudetul .. .. ......... .... , ... telefon adresa de 

electronicil ................................... ........ .. .................. , inregistrata la ........ .. .. ...... . sub nr. .. .. .... ...... .... . , 

reprezentata de .......... .... .... .... .... .. .. .. ...... .. .... .. .. .. .. .... .. .... . , in calitate de ...... ........ .. .. .. ...... .... .. .. ...... .. , 

legitimatllegitimata cu BIICI seria .. .. .... nr. .. .. .... .. ... .. .. .. , eliberatleliberata de .. .. .. .. .. .... . la data 

de ........................ , 

o Persoana fizica 

Subsemnatul. ........... ...... ... ... .. ....... ... ......... .... ... . cu domiciliul in • • , • • • • • • • • , • , • • • • • • • • • • • • • • • I 

str. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . .. . . . .. n[ .. . .......... . bl. . ... .... ... .... .. ,sc .... ... ....... . . ap, .................... . 

sectorulljudetul ............. ... .... ..... ....... " telefon adresa de 

electronica .. .. .. .......... .... .. .. ...... .. .. . , legitimatllegitimata cu BIICI seria .. .... .. nr . ........ .......... . , eliberatleliberata 

de ... .... .. .. .. ~~~~ ..... .. ......... ..... .. ... ......... ..... , 

se angajeaza sa adopte la distanta cilinele cu numarul de identificare .......... .. .... ............. sau microcipat cu 

numarul .. ...... ............ .. .. . , trecut in carnetul de sanatate, a'dapostit de serviciul specializat pentru gestionarea 

cilinilor fara stapiln, in urmatoarele conditii: 

1. Va suporta cheltuielile de intrelinere in adapostul public stabilite prin hotarilre a consiliului local. 
2. Cilinele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator ( la domociliu ) sau poate fi 

adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta. 
in cazul nerespectarii de catre adoptator, pe 0 perioada de 14 zile lucratoare consecutive, a conditiilor 
asumate la punctul 1, adoplia la distanta va inceta 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 .......... ........ . Semnatura adoptatorului la distanla, 

Semnatura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea cilinilor fara stapiln 
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ANEXA NR.10.2 

CONTRACT-ANGAJAMENT 
NR. , ________ _ 

Art.1. PARTILE CONTRACTULUI: 

5ERVICIUl DE UTILITATE PUBLICA DE ADMINI5TRARE 51 G05PODARIRE lOCALA BRAllA 
cu sediul in Braila. str. Marasesti. m. 39. CUI 15216313. reprezentat prin Director- Dan Virgil 
Apostol si Director Economico - Administrativ - Scarlet Steluta Gabi. in calitate de prestator. 
si 

DomnuI/Doamna ................................................................................... domiciliat(a) in 

Strada .................................................................. nr .... ......... bloc ................ scara. ........... etaj ................. apartament... ....... ... .. ... .. . 

... posesor al BI/CI .............. seria ........... m ................ .... .... CNP ......................................................................... .. . 

.............. telefon ............. ......... .......... .... ..... . in calitate de adoptator. 

SC ...................................................................• cu sediul in ................................ .. strada ................. ........ ................... . 

nr.. ............. ...• bl. ..... .. ..... ..........• sc .... ......... ... ..• ap .. .... .. .. .. ... ..... .. Cod fiscaL .......... ... ... ........ .. .... . 

............... .....• reprezentata prin ............................................................................ avand functia 

de ............. ........ .. ........... ..... in calitate de adoptator. 

Art.20BIECTUL SI DURATA CONTRACTU LUI 

(1 )Obiectul prezentului contract il constituie adoptia la distanta* a cainelui cu urmatoarele 

date de identificare: 

Numar cratall cip ........................................................................... .................................. . 

Camet de sanatate ... ... ... ..... .... ... ..... ...... .... ........... .... ..... .... ... ........ . 

Specia canina .... ............................ . 

Rasa ................................................................... . 

Varsta ............. ... ...... ................... ... . 

SexiCuloare .... .... .I ............ ...... ........ . 

Vaccinari. .. .. ..... .. ............ ..... ................. .. .. .......... ..... ....... .......... ... .... . 

Deparazitare .... ... .. ..... ... .. ......... .......... .... ...... .... ... ....... ......... .. .......... . 

(2)Durata contractului este de ........................................................................................................................................ ...... . 

* Definilie penlru adoptie la distanla : procedura prin care persoanele flZice sau juridice isi asuma responsabililalea 

inlrelinerii cainilor lara slapan in adaposlurile publice pe cheltuiala proprie (extras din normele melodologice de aplicare 

a OUG155/2001 cu modificari) 

Art.30BLlGATIlLE ADOPTATORULUI : 
(1)- sa achite, dupa semnarea contractu lui de adoptie-angajament contravaloarea costului de intretinere pe 0 

perioada de minim 0 luna de zile, respectand data maxima de plata, respective pana pe data de 25 ale lunii 
pentru luna urmatoare; 
(2)- sa transmita datele de contact si dupa caz sa aduca la cunostinta imediat schimbarea acestora, pentru a 
nu impiedica comunicarile urgente ale serviciului de gestionare a cainilor fara stapan privind starea de 
sanatate a animalului; 
(3)- in termen de 24 de ore de la luarea la cunostinta a necesitatii aplicarii tratamentului medical isi va 
exprima acordul sau nu pentru suportarea costului aferent tratamentului medical. 
(4)- in cazul unui raspuns afirmativ pentru alin (3) sa achite contravaloarea tratamentelor medica Ie oferite in 
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termen de 5 zile de la finalizarea acestora si comunicarea sumelor de catre serviciul de gestionare a cainilor 
fara stapan; 
(5)- sa anunte in timp util, prin notificare scrisa semnata de adoptator si inregistrata la sediul serviciului de 
gestionare a cainilor fara stapan, despre imposibilitatea de achitare a costurilor stabilite pentru cazarea si 
intretinerea cainilor, pentru a se putea dispune rezilierea contractului; 
(6)- reactualizeaza anual declaratia pe propria (anexa nr 4) raspundere privind posibilitatea de a sustine 
financiar costul stabilit pentru serviciile aferente intretinerii si cazarii cainelui adoptat. 
Art. 4 DREPTURILE ADOPTATORULUI • 
(1)- are dreptul de a vizita adapostul si de a alege cainele/cainii pe care doreste sa-l/sa-i adopte la distanta; 
(2)- are dreptul de a fi informat cu privire la metodologia de adoptie stabilita de Consiliul Local Municipal 
Braila precum si cu celelalte acte normative; 
(3)- are dreptul sa viziteze cainele/cainii adoptat/adoptati, in zilele si in perioada de timp stabilita pentru vizita 
publicului si de a primi informatii despre starea lui de sanatate; 
(4)- are dreptul de a prelua cainele din evidentele adapostului, renuntand la serviciile de cazare si intretinere 
oferite, doar in conditiile respectarii tuturor conditiilor prevazute de actele normative in vigoare in domeniul 
adoptiei cainilor(dovada detinere spatiu, venituri,elate documente) precum si informarea asupra 
responsabilitatilor si sanctiunilor prevazute de lege pentru abandonarea animalelor adoptate; 
(5)- are dreptul de a fi informat periodic de starea de sanatate a cainelui fiind instiintat . in termen de 2 zile 
lucratoare daca intervine ceva din punc de vedere medical. 
Art.5 OBLIGATIlLE PRESTATORULUI: 
(1)- preluareal inregistrarea solicitarilor de adoptie, insotite in mod obligatoriu de declaratia pe propria 
raspundere ca detin mijloacele materiale de intretinere a cainilor, in vederea adoptiei; in cazul persoanelor 
care nu au domiciliul in municipiul Braila, documentele semnate si scanate vor fi trimise pe mail, impreuna cu 
documentatia aferenta, urmand a se prezenta in maxim 30 de zile pentru conformarea cu originalul a actelor 
transmise/incheiate; 
(2)- intocmirea Contractului - angajament de adoptie, conform modelului prevazut de prezenta Metodologie, 
anexa nr. 3 si inregistrarea acestuia in REGISTRUL ADOPTIILOR LA DISTANTA, dupa semnarea de catre 
parti, pentru urmarirea indeplinirii obligatiilor contractuale de catre adoptator, respectiv achitarea costurilor 
stabilite pentru intretinerea, cazarea si serviciile sanitar- veterinare la nivelul adaposturilor aflate in 
gestionarea SUPAGL Braila; 
(3)- sa asigure servicii de cazare si intretinere pentru cainii adoptati, in adaposturile gestionate conform 
normelor sanitar veterinare; 
(4)- sa asigure servicii sanitar-veterinare pentru cainii adoptati, conform normelor legale aferente; 
(5)- sa transmita, in termen de 2 zile lucratoare adoptatorului informatii cu privire la orice situatie intervenita 
in starea de sanatate a animalului adoptat si dupa caz, ori de cate ori este nevoie, informatii despre 
necesitatea asigurarii unor tratamente ce presupun costuri suplimentare, evolutia animalului, alte informatii ; 
(6)- sa comunice adoptatorului costurile aferente tratamentului medical imediat ce acesta a fost finalizat iar 
starea de sana tate este buna; 
(7)- sa informeze adoptatorul despre solicitarea de a fi adoptat la domiciliu sau a decesului animalului 
adoptat; 
(8)- sa inregistreze in evidente rezilierea contractului angajament privind adoptia la distanta in cazul in care 
adoptatorul nu respecta , pentru 0 perioada de 14 zile lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin 
declaratia de adoptie la distanta, sau daca acesta nu comunica decizia de a trata caine Ie si, implicit, de a 
suporta costurile aferente tratamentelor medicale. 
Art. 6 DREPTURILE PRESTATORULUI 
(1)- sa fundamenteze tariful adoptiei la distanta si sa-I supuna aprobarii Consiliului Local Municipal Braila; 
(2)- sa incaseze costurile aferente si sa asigure buna gestionare a acestora; 
(3)- sa rezilieze contractul angajament de adoptie la distanta daca nu sunt respectate prevederile acestuia. 

Art.7 INCETAREA CONTRACTU LUI 

(1 )Contractul poate inceta : 

- prin acordul partilor; 

- ca urmare a inregistrarii decesului animalului adoptat, cazat in adapost; 

- daca adoptatorul preia animalul din ada post; 

- la incetarea activitatii adapostului; 

(2) Contractul se va rezilia de drept, fara indeplinirea vreunei alte formalitati in cazul 

neefectuarii platii la termen sau in situatia in care adoptatorul nu isi da acceptul aplicarii 
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tratamentului sau , dupa caz, nu achitarii cheltuilile ocazionate de aplicarea tratamentului. 

Art.8 DISPOZITII FINALE 

Modificarea /completarea prezentului contract se va face prin act aditional 

Prezentul contract s-a incheiat in doua exempl~re , cate unul pentru fiecare parte, in 

conformitate cu legislatia Romaniei si legislatia in vigbare pentru protectia animalelor si intra in 

vigoare incepand cu data. .................................................... . 

SUPAGL Braila, 

Director, 

Dan Virgil Apostol 

Director Economico-Administrativ, 

Adapost, 

Adoptator, 

ScarletGabiSteluta 

(numele, prenumele si semnatura 
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ANEXA NR.10.3 

Declaratie 

pe proprie raspundere privind detinerea resurselor materiale pentru 
sustinerea cheltuielilor adoptiei ( conform prevederilor art.S, alin.3, litera b din 
OUG 155/2001 cu modificari si completari) 

DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

Nr ......... .1 ............. . 

Subsemnatul/a ... .. . .... . ... . . . ..................................... . ..... . 

•• •••••••• • •••••• •• •••••••• • ••• • • •• • • •• J domici liat/a in 

......... . .............. , judet/ sector 

. .. .... .. . .. .... . , strada .. ... ... ............. .............. ... . .. ...... , 
nr ........... . , bloc ....... ... .. .. .... , scara ........ , etaj ......... , 
ap .............. · telefon fix . ... .. ...... ....... . ..... , telefon 
mobil . .......... ..... . ............. . , adresa de pO$ta 
electronica .......... . ... .... . .. . . ....... . .... . ... . . .. ........ , 
legitimat/legitimata cu BI/CI seria ........ nr .......... . ... .. ... . , 
eliberat/eliberata de ................ ... ............. la data 
de ..... ..... . ... .. .... . ..... ....... . . ....... , declar pe proprie raspundere, 
cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul in 
declaratii, ca indeplinesc prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) $i b) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari $i completari prin 
Legea nr. 227/2002, cu modificarile $i completarile ulterioare, respectiv 
ca ........ · .. · ··· .. ···························· .. ······· .. · 
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FUNDAMENTARE TARIF 
ADOPTIE LA DISTANTA 

CHELTUIELI MATERlALE 
a).hrana uscata: 

Anexa nr 11 

30 zile x 0,520 kg.lzi = 15,60 kg. 
15,60 kg. x 3 leilkg. = 46,80 leilluna 

b). vaccinuri (medicamente) 
-vaccinuri deparazitare - frecventa 0 doza la !rei luni 
I doza - 0,80 lei 0,80 lei x 4 frecvente = 3,20 lei 

3,20 lei : 12 luni = 0,26 lei/luna 
-vaccin antirabic - frecventa 0 data pe an 

3,50 lei: 12 luni = 0,29 lei/luna 
-vaccin polivalent DHPPI-L - frecventa 0 data pe an 

15 lei : 121uni = 1,25lei/luna 

subtotal medicamente 1,80 lei/luna 
c ).costuri de personal 

- total cheltuieli de personal 6.612Iei/luna: 430 capete = 15,371eilluna 
d).utilitati (apa, energie, salubritate) 

• 5.038Ieilluna: 430 capete = 11,71lei/luna 
e ).materiale igienico sanitare 

8.182.90 lei/luna: 430 capete = 19,03 lei/luna 

TOTAL TARIF ADOPTIE LA DISTANTA 94,71 leilluna/cap 
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FUNDAMENTARE 
TARIF INTRETINERE in vederea RECUPERARII 

CHELTUIELI MATERIALE total din care: - 76.315,00 lei/luna 

a).hrana uscata - 20.000,00 lei/luna 

b).cheltuie1i nedicale - 3.813,00 lei/luna 

c).utilitati (apa, energie, salubritate) - 5.038,00 lei/luna 

d).chirie - 9.920,00 lei/luna 

e ).materiale igienico sanitare 

f).carburanti 

g).prestari servicii diverse 

- 7.612,00 lei/luna 

- 1.512,00 lei/luna 

- 28.420,00 lei/luna 

CHELTUIELI DE PERSONAL total din care: - 9.856,00 lei/luna 

Salarii directe 

Cheltuieli assimilate 27,5% 

Diurna, tichete de masa 

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 

CHELTUIELI INDIRECTE 5% 

TOTAL CHELTUIELI 

- 6.717,00 lei/luna 

- 1.847,00 lei/luna 

- 1.292,00 lei/luna 

86.171,00 lei/luna 

4.309,00 lei/luna 

90.480,00 lei/luna 

90.480,00 lei: 400 capete = 226,20 1ei/cap/luna 
226.20 lei: 30 zile = 7,54Iei/cap/zi 

Anexa nr.12 


