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M E T O D O L O G I E 
de adoptie la distanta a cainilor aflati in adaposturile  gestionate 

de catre Serviciul de Utilitate Publica de Administrare si Gospodarire Locala  Braila 
 

 
Procedura este intocmita in conformitate cu prevederile Cap. VIII din HG nr…../2013 

privind aprobarea Normelor de aplicare a OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan, cu modificari si  completari 

 
A. P R E Z E N T A R E G E N E R A L A 

Art. 1 (1) Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, 

aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din  străinătate. 

(2) Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii - angajament al 

cărei model este prevăzut in  anexa nr. 1, la prezentele norme  metodologice. 

(3) Formularul prevăzut la alin.(2) poate fi completat şi semnat şi în format electronic, 

fără a fi necesară prezenţa adoptatorilor. 

(4) Câinii adoptaţi la distanţă trebuie identificaţi, inregistraţi în Registrul de evidenţă a 

câinilor cu stăpân, deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi relocaţi în alte cuşti special  destinate. 

După completarea formularului de adopţie la distanţă şi identificarea câinilor adoptaţi 

prin această procedură, serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, au  

obligaţia sa prelungească termenul de adăpostire al câinilor adoptaţi pe durata respectării de 

către adoptator a obligaţiilor materiale asumate prin declaraţia de adopţie la  distanţă. 

Serviciile specializate de gestionare a cainilor fara stapan sunt obligaţe sa anunţe, în 

termen de 2 zile lucrătoare adoptatorul la distanţă orice situaţie care intervine în starea de 

sănătate a câinelui adoptat. 

 

Art. 2 (1) Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile 

necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţinere, cu excepţia 

tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de  zile. 



 

(2) Cheltuielile de intreţinere în adăposturile publice a câinilor fără stăpân adoptaţi la 

distanţă sunt  stabilite  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  Municipal  Braila  nr  18/30.01.2014, 

in valoare de 94.71 lei/cap/luna 

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

următoarele elemente de cost: hrana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de 

personal, utilităţi, materiale. 

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

pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar şi unele materiale, conform preţurilor de    

pe piaţă. 

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la 

distanţă de către serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, înainte ca acestea să fie 

efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 

medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen de 24 de ore de la 

luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen de 5 zile de la 

finalizarea tratamentelor. 

(6) Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan au obligaţia să utilizeze donaţiile 

efectuate de persoanele care adoptă la distanţă, numai pentru întreţinerea şi, dupa  caz, 

tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură. 

(7) Adopţia la distanţă încetează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o  perioada de  

14 zile lucrătoare consecutive, obligaţiile asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă, sau 

dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile aferente 

tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5). 

(8) Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este  limitat. 
 
 

Art. 3. (1) Serviciul de gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia sa dea  curs 

cererilor de adopţie la distanţă în limita capacităţii de adăpostire. 

(2) Până la ridicarea tuturor câinilor de pe teritoriul municipiului Braila numărul celor 

adoptaţi la distanţă nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile în  adăposturi. 

(3) Pe perioada staţionării în adăposturile publice, câinii fără stăpân adoptaţi la distanţă 

pot fi preluaţi oricând de către adoptatori sau pot fi adoptaţi în condiţiile prevăzute de normele 

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

adoptatorului la distanţă. 



 

B. O B L I G A T I I L E     S.U.P.A.G. L.  BRAILA 

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

urmatoarele obligatii: 

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

identificare a 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.P.A.G.L. Braila  ; 

(3)-contactarea O.N.G.-urilor in vederea gasirii unor potentiali  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)-preluarea/ 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 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  

S.U.P.A.G.L. Braila; 

(9)-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 contractului  angajament  privind adoptia la distanta 

in cazul in care adoptatorul nu respecta , pentru o 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. O B L I G A T I I L E     A D O P T A T O R U L U I 

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

costului de intretinere pe o perioada de minim o 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 (anexa nr 4) raspundere privind posibilitatea de  

a sustine financiar costul stabilit pentru serviciile aferente intretinerii si  cazarii  cainelui  

adoptat. 



 

D. D R E P T U R I L E      S.U.P.A.G.L.    BRAILA 

Art.6.(1)-sa fundamenteze tariful adoptiei la distanta si sa-l 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. 

 

E. D R E P T U R I L E      A D O P T A T O R U L U I    LA    D I S T A N T A 

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

sa-I /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. D I S P O Z I T I I      F I N A L E 

Art.8.-In vederea realizarii adoptiei, intre S.U.P.A.G.L. Braila, prin reprezentant legal si 

adoptator se va incheia Contractul -Angajament de Adoptie, avand urmatorul model -cadru 

prevazut de prezenta metodologie la anexa nr.3. 

 

CONCLUZII: 

1. ADOPTATORUL poate vizita adaposturile sau site-ul  SUPAGL  alegandu-si  cainele/ 

cainii pe care doreste sa-I adopte la distanta. 

2. ADOPTATORUL completeaza si inregistreaza cererea de adoptie , declaratia sau dupa 

caz, scaneaza documentele si le transmite in format  electronic. 

3.   SUPAGL   inregistreaza si semneaza contractul  angajament, completeaza registrul   de 



 

adoptie la distanta. 

4. SUPAGL cazeaza cainii alesi in spatiile speciale adoptiei la distanta asigurandu-le 

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

scop tarifele achitate de adoptator.. 

5. ADOPTATORUL poate vizita cainele/cainii adoptati in timpul  programului  de lucru ce 

este afisat, respectand regulamentul intern al adapostului. 

6. 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. 

7.  ADOPTATORUL comunica acceptul aplicarii tratamentului si achita costurile in cel mult   

5 zile de la data terminarii tratamentului. 

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

rezilierea contractului. 

9. SUPAGL reziliaza contractul de adoptie in cazul nerespectarii  prevederilor  acestuia 

privin achitarea costurilor de intretinere sau tratament. 

10. Cheltuielile de intretinere se pot achita in contul RO82TREZ15121G335000XXXX, 

Trezoreria Braila, BENEFICIAR SUPAGL Braila, CIF 15216313. Depunerile in euro se 

pot face in contul RO39BTRLEURCRT00G0402501. deschis la Banca Transilvania, 

sucursala Braila. 

 
 
 
ANEXE : 

1. Declaratie – Angajament privind adoptia la distanta. 

2. Contract – Angajament privind adoptia la distanta. 

3. Declaratie privind detinerea resurselor materiale pentru sustinerea cheltuielilor 

adoptiei. 



 
 

ANEXA NR. 1 
 

 
DECLARAŢIE-ANGAJAMENT PRIVIND ADOPŢIA LA DISTANŢĂ 

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

 Persoană  juridică 

Subscrisa, ..................................................................., cu sediul în .............................,     str. 

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

sectorul/judeţul .................,... telefon ...................................,  adresă de  poştă 

electronică..............................................................., înregistrată la ................... sub nr. 

...................,    reprezentată    de    ...............................................................,    în    calitate   de 

..........................................,    legitimat/legitimată    cu    BI/CI    seria    ........    nr.  ..................., 

eliberat/eliberată de ............... la data de ........................, 

 Persoană fizică 

Subsemnatul, ..................................................., cu domiciliul  în .............................,   str. 

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

sectorul/judeţul   .................................,   telefon   ........................................,   adresă   de poştă 

electronică...................................,  legitimat/legitimată  cu  BI/CI  seria  ........  nr.    ..................., 

eliberat/eliberată de ............... la data de .........................................., 

se angajează să adopte la distanţă câinele cu numărul de identificare ............................. sau 

microcipat cu numărul ........................., trecut în carnetul de sănătate, adăpostit de serviciul 

specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, în următoarele  condiţii: 

1. Va suporta cheltuielile de întreţinere în adăpostul public stabilite prin hotărâre a  
consiliului local. 

2. Câinele adoptat la distanţă poate fi preluat oricand de către adoptator ( la domociliu )   
sau poate fi adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanţă. 

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

 
 

Data ................... Semnătura adoptatorului la distanţă, 
.................................... 

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



 

                                                                           
ANEXA NR. 10.2  

                                                                                                                                      
   

                         
                                                          CONTRACT – ANGAJAMENT  
            NR.  _/    
  
    

Art.1. PARTILE CONTRACTULUI:  

  SERVICIUL DE UTILITATE PUBLICA   DE ADMINISTRARE    SI GOSPODARIRE LOCALA BRAILA   cu  
sediul in Braila, str. Marasesti, nr. 39, CUI 15216313, reprezentat prin Director – Dan Virgil Apostol si 
Director Economico – Administrativ – Scarlet Steluta Gabi, in calitate de   prestator,  
si  

  Domnul/Doamna………………………………………………………………………..domiciliat(a)   in  localitatea......................  

.................................judetul............................................strada………………………………………………………….nr………….bloc 

…………….scara…………etaj……………..apartament………............…posesor al BI/CI seria...........   nr….....................  

CNP…………………………………………………………….......………….. telefon  ….......................................in calitate de  adoptator,  

     

 sau   

  SC ............................... ,cu sediul in ..........................  .........strada……….......................nr……………,  

bl......................., sc..................,  ap......................, Cod fiscal………......................…………..,reprezentata  

prin…………..............…...........................avand functia de…................................in calitate de   adoptator.  

  

Art.2 OBIECTUL ,  DURATA  SI PRETUL  CONTRACTULUI  

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

de identificare:  

  Numar crotal/ cip………………………………………………………………………………………………..  

Carnet de sanatate........................................................................ 

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

Rasa………………………………………………………….. 

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

  Sex/Culoare........./...........................                         

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

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

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

 
* Definitie pentru adoptie la distanta : procedura prin care persoanele fizice sau juridice isi asuma responsabilitatea intretinerii cainilor fara  

stapan in adaposturile publice pe cheltuiala proprie (extras din normele metodologice de aplicare a OUG155/2001 cu modificari)  

    



 

(3). Tariful de adoptie la distanta este de 94.71 lei/cap/luna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 

Municipal Braila nr 18/30.01.2014.   

Art.3 OBLIGATIILE    ADOPTATORULUI : 
(1)- sa achite, dupa semnarea contractului de adoptie-angajament contravaloarea costului de intretinere pe o 
perioada de minim o 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 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-I /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 punct de vedere  medical. 

 
Art.5  OBLIGATIILE PRESTATORULUI: 
(1)- preluarea/ 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, 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 sanatate 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 o 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. 



 

Art. 6    DREPTURILE    PRESTATORULUI 
(1)- sa fundamenteze tariful adoptiei la distanta si sa-l 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 CONTRACTULUI  

  (1)Contractul poate inceta :  

- prin acordul partilor;  

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

  - daca adoptatorul preia animalul din  adapost;  

  - 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 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  exemplare  ,  cate   unul   pentru  fiecare      parte,  in 

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

incepand  cu data……………………………………………...  

  

           SUPAGL Braila,  Adoptator,  

          Director,            Director Economico-Administrativ,  

Dan Virgil Apostol             Scarlet Gabi Steluta                                               ……………………………………………………  

     (numele, prenumele si semnatura)             

  

 
 
 
 

                              Adapost,  

……………………………………………………….                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 

ANEXA NR. 3 
 
 
 
 

Declaratie 
 

pe proprie raspundere privind detinerea resurselor materiale pentru sustinerea 
cheltuielilor adoptiei ( conform prevederilor art.8, alin.3, litera b din  OUG  
155/2001 cu modificari si completari) 

 

 
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

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

 

Subsemnatul/a....................................................................................................,  domiciliat/ă în 

........................, judeU/sector .................,strada..............................................., nr............, bloc.................., 

scara  ........,  etaj  .........,  ap…………… telefon fix ........................., telefon  mobil   ..............................., 

adresă de poştă electronică..................................................., legitimat/legitimată cu BI/CI seria ........   nr. 

...................,  eliberat/eliberată  de................................  la  data  de  ..........................................,  declar pe 

proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraUii, că 

îndeplinesc prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) şi b) din OrdonanUa de urgenUă a Guvernului nr. 155/2001 

privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari 

prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că dispun de resursele 

materiale pentru  întreUinerea câinelui cu numărul de identificare ............................. sau microcipat cu 

numărul…………………………………. 

 

 

 
Data: …....................................... 

 

Numele,  prenumele  si semnătura:................................................ 
 
 

 
  


