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Anexa nr.2 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 130/30.05.2019 
 
 

Regulament de organizare si functionare a serviciului public pentru gestionarea 
cainilor fara stapan din municipiul Buzau 

 
 
Capitolul I – Dispozitii generale 
 

Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor fără 
stăpân din municipiul Buzau, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor, în 
conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în: 

- Ordonanţa de Urgenţă nr 155/2001  privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân; 

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2001 - privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Hotararea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de 
aplicare a OUG nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor 
fără stăpân; 

- Regulamentul (CE) nr.1/2005 a Consiliului privind protectia animalelor in timpul 
transportului; 

- Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea 
cainilor fara stapan emis de ANSVSA; 

- Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viată al populatiei; 

- Legea nr. 205/2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor; 

- Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Art.2 – Scopul prezentului Regulament este acela de a reglementa activitatea 

Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău, în vederea reducerii 
treptate a numărului acestora și pentru asigurarea securității și liniștii cetățenilor. 

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău se desfășoară 
sub autoritatea Consiliului Local care controlează activitatea acestuia și urmărește realizarea 
strategiilor în domeniul serviciului pe plan local. 

Art.3 – Prin câine fără stăpân se înțelege orice câine crescut, adăpostit, ținut pe 
domeniul public, în locuri publice sau în spații adiacente acestora, în afara proprietății 
stăpânului sau deținătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv 
cei identificați prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre 
ANSVSA. 
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Capitolul II – Descrierea activităților aferente Serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân din municipiul Buzău 
 
 Art.4 – Activitățile prin care se realizează acest serviciu sunt următoarele: 

a) Capturarea câinilor; 
b) Transportul în adăpostul public; 
c) Inregistrarea câinilor; 
d) Adăpostirea, hrănirea și îngrijirea câinilor; 
e) Asistența sanitar-veterinară; 
f) Revendicarea și adopția; 
g) Eutanasierea; 
h) Neutralizarea deșeurilor de origine animală; 

 
Sectiunea 1 – Capturarea câinilor fără stăpân 
 
 Art.5 – Capturarea câinilor se va face fără acte de cruzime de către personalul angajat 
al operatorului serviciului pentru gestionare a câinilor fără stăpân, care trebuie sa fie format 
din persoane instruite în acest sens și vaccinate în mod obligatoriu antirabic. 
 Art.6 – Pentru capturarea câinilor vor fi folosite dupa caz: 

a) Crose speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 
gliseze sau care se poate strange în jurul gâtului cainelui, pentru a permite persoanei 
sa țină câinele la distanță și să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorită, 
pentru a evita ștrangularea animalului, mecanismul de declanșare rapidă fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz de urgență sau atunci când este pus într-o cușcă; 

b) Pusști sau pistoale tranchiliante care vor putea fi folosite de către persoane autorizate 
și instruite, cu respectarea legislației în vigoare; 
Art.7 – Imobilizarea câinilor fără stăpân, prin administrarea de la distanță a unor 

substanțe stupefiante și psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare, trebuie efectuată sub stricta 
supraveghere a medicului veterinar. 
 
Sectiunea II – Transportul câinilor fără stăpân 
 
 Art.8 – Manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân și transportul acestora se va face 
cu respectarea prevederilor art. 14 alin.(1) din Legea nr. 205/2004 privind protecția 
animalelor, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art.3 din Regulamentul 
(CE) nr.1/2005, a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE, a prevederilor art.6 alin.(10) din 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul președintelui 
ANSVSA nr. 31/523/2008. 
 Art.9 – Operatorul serviciului de ecarisaj va asigura mijloacele de transport destinate 
câinilor fără stăpân care vor fi vizibil marcate cu denumirea „Serviciul de gestionare a câinilor 
fără stăpân din municipiul Buzău”, cu numarul de telefon, dotate cu cuști individuale fixate 
corespunzator pentru a preveni deplasarea lor în timpul călătoriei și ventilate. 

Toate vehiculele operatorului folosite la transportul câinilor fără stăpân capturați vor fi 
înregistrate sanitar-veterinar. 
 
Sectiunea III – Înregistrarea câinilor fără stăpân 
 
 Art.10 – Dupa sosirea în adăpost câinii vor fi examinați medical și vor fi înregistrați într-
un registru unic de evidență în care se vor menționa: data capturării (ora, zi, luna), zona în 
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care au fost capturați, data și ora cazării în adăpost (ora, zi, luna), caracteristici individuale ale 
animalului (talie, culoare, sex, etc), starea de sanatate. 
 În cazul în care câinii nu dețin un mijloc de identificare agreat de catre ANSVSA, 
aceștia vor primi un numar unic de identificare, reprezentat de numărul de ordin din registrul 
de intrare in adăpost. 
 Art.11 – Câinii fără  stăpân cu semne clinice de boală vor fi examinați cu prioritate, iar 
cei în cazul cărora medicul veterinar constată că sunt bolnavi incurabil vor fi eutanasiați. 
 Art.12 – Este interzisă eutanasierea câinilor fără staăpân care nu suferă de boli 
incurabile înainte de expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea câinelui în 
adăpost. 
 
Sectiunea IV – Adăpostirea, îngrijirea și hrănirea câinilor 
 
 Art.13 – Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor și 
pentru a controla bolile, pe următoarele criterii: stare de sănătate, vârstă/talie, sex, grad de 
agresivitate. Mamele cu pui vor fi cazate împreună cu aceștia. 
 Art. 14 – Pardoselile trebuie să fie în pantă cu scurgerea către exterior sau către 
canalizare pentru a impiedica acumularea apei. De asemenea trebuie sa fie realizate din 
materiale care pot fi ușor curățate și dezinfectate.  
 Art.15 – Cuștile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime: 

a) Pentru câinii de talie mare 120 x 160 cm sau 1,92 mp; 
b) Pentru câinii de talie mijlocie 110 x 148 cm sau 1,92 de mp; 
c) Pentru câinii de talie mica 91 x 122 cm sau 1,10 mp; 
d) Cuștile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafață de 6,5 

mp; 
Pereții dintre cuști trebuie să aibă cel puțin 185 de cm înălțime și trebuie să împiedice 

scurgerea apei și a dejecțiilor de la o cușcă la alta. Materialele utilizate pentru pereții cuștilor 
pot fi următoarele: cărămida tencuită și vopsită, metal încastrat în beton, beton sau plasă de 
sârmă. 

Art. 16 – Adăpostul public va oferi următoarele condiții și dotări minime: 
a) Să fie împrejmit; 
b) Să existe apă potabilă în permanență; 
c) Vasele de apă să fie curate și dezinfectate zilnic și întotdeauna înaintea aducerii 

unui nou animal în cușcă; 
d) Vasele pentru alimentare  să fie așezate astfel încât câinii să nu poată urina sau 

defeca în ele; 
e) Daca spațiile nu sunt încălzite se vor pune obligatoriu pe pardoseală scânduri 

pentru odihnă și culcușuri/cuști; 
Art.17 – Hrănirea câinilor va fi facută: 
a) Cățeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniți de 3 ori pe zi, cei în intervalul de 

vârstă de 12 saptamani – 12  luni de două ori pe zi, iar cei de peste 12 luni o dată 
pe zi; 

b) Toate cuștile, boxele și spațiile închise vor fi spălate și dezinfectate zilnic; 
c) Fiecare spațiu de cazare va fi curățat și dezinfectat înainte de aducerea unui nou 

animal; 
d) Vasele cu apă vor fi curățate și dezinfectate zilnic și întotdeauna aducerii unui nou 

animal în cușcă; 
e) In timpul curățeniei se va evita contactul animalelor cu apa sau cu dezinfectantul; 
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Sectiunea V – Asistența veterinară 
 
 Art.18 – Pentru activitățile și acțiunile sanitar veterinare, medicul veterinar care 
deservește activitatea, trebuie să posede atestatul de libera practică eliberat de Colegiul 
medicilor veterinari. 
 Art.19 – În vederea ținerii sub control a bolilor, fiecare animal va fi examinat clinic, iar 
orice eveniment medical va fi înregistrat în rubrica individuală din registrul central; 
 Documentele care dovedesc examinarea clinică a animalelor, precum rezultatele 
examenelor sunt arhivate și păstrate pentru o perioada de minim 3 ani. 
 Art. 20 – Operatorul are obligația să posede o sală pentru chirurgie si eutanasie care 
va respecta normele sanitare veterinare în vigoare pentru desfășurarea intervențiilor 
chirurgicale de sterilizare a animalelor și a celor de eutanasiere. 
 Art. 21 – Câinii bolnavi incurabil sunt eutanasiați în termen de 48 de ore de la 
stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptați în această perioadă, în condițiile prezentului 
regulament. 
 
Sectiunea VI – Revendicarea si adoptia 
 
 Art.22 – În termen de 14 zile lucrătoare câinii capturați și înregistrați în evidențele 
adăpostului pot fi revendicați sau adoptați după cum urmează: 

a) In primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării pot fi revendicați de către proprietar 
în baza declarației angajament prevăzută în anexele 4-5 la OUG nr. 155/2001; 

b) Dupa expirarea termenului de la lit a) și până la expirarea termenului de 14 zile 
lucrătoare pot fi adoptați de către persoane fizice sau juridice; 
Art.23 – încredințarea câinilor spre revendicare și adopție se face numai după ce 

aceștia au fost consultați de către medicul veterinar de liberă practică, deparazitați, vaccinați 
antirabic, sterilizați și identificați prin microcipare. 
 Art.24 – În cazul revendicării proprietarii câinilor vor fi obligați să achite cheltuielile 
ocazionate de staționarea în adăpost stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Buzău. 
 În cazul adopției, aceasta se face gratuit în baza declarației angajament prevăzută în 
anexele 4-5 la OUG nr. 155/2001. Cheltuielile  în acest caz vor fi achitate de către autoritatea 
publică locală. 
 În cazul adopției la distanță aceasta se face cu respectarea dispozițiilor specifice din 
HG nr. 1059/2013, urmând ca cheltuielile să fie stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău și suportate de către adoptator. 
 Art. 25 – Adopția câinilor din adăpost se face cu respectarea cumulativă a 
următoarelor condiții: 

a) Adoptatorul va face dovada spațiului în care va fi crescut câinele adoptat; 
b) Adoptatorul care adoptă mai mult de doi câini va prezenta acordul asociației de 

proprietari în cazul unui spațiu de locuit într-un imobil tip bloc sau al vecinilor în 
celelalte cazuri, cu excepția asociațiilor sau fundațiilor pentru protecția animalelor care 
dețin adăposturi; 

c) Adopția va fi înregistrată de îndată, prin grija operatorului, în Registrul de evidență al 
câinilor cu stăpân gestionat de către Colegiul medicilor veterinari; 
Operatorul are obligația de a promova constant adopția și revendicarea câinilor fără 

stăpân și de a informa periodic populația cu privire la programul de funcționare a adăpostului. 
Operatorul are obligația de a asigura un program de lucru în relația cu publicul de luni 

până vineri, în intervalul 10:00 – 18:00. 
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Sectiunea VII – Eutanasierea câinilor fără stăpân 
 
 Art.26 – Câinii diagnosticați cu boli incurabile vor fi eutanasiați în condițiile arătate în 
prezentul regulament și în legislația în vigoare. 
 Este interzisă eutanasierea câinilor fără boli incurabile înainte de termenul de 14 zile 
lucrătoare. 
 Eutanasierea se va realiza doar de către medicul veterinar de liberă practică. 
 Art. 27 – Eutanasierea se realizează numai prin utilizarea barbituricelor injectate 
intravenos și numai dupa pierderea cunoștinței câinelui indusă prin anestezie. Câinii vor fi 
asistați până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie sa fie injectate pe cale 
intramusculară sau subcutanată. Pentru câinii nou născuți calea de administrare care se 
utilizează este cea peritoneala. 
 Medicul veterinar de liberă practică este singura persoană care poate avea acces la 
barbiturice si  care poate decide în privința utilizării medicamentelor periculoase. 
 
Sectiunea VIII – Neutralizarea deșeurilor de origine animală 
 
 Art. 28 – Neutralizarea deșeurilor de origine animală va fi făcută doar de către societăți 
avizate și autorizate conform reglementărilor în vigoare. 
 Deșeurile de origine animală vor fi transportate la incinerator cu mijloace de transport 
speciale. 
 Operatorul va face dovada predării deșeurilor de origine animală, pe baza unui act 
emis de societatea autorizată să presteze acest serviciu. 
 Operatorul are obligația să amenajeze o camera frigorifică unde va depozita deșeurile 
de origine animală avizată de către Direcția Sanitar Veterinară. 
 
Capitolul III – Drepturi si obligații 
 
 Art. 29 – Drepturile și obligațiile administrației publice locale: 

a) Organizează, conduce, coordonează și controlează modul în care se desfășoară 
activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân; 

b) Stabilește strategia de dezvoltare și funcționare a serviciului; 
c) Asigură finanțarea, gestionarea și controlul activității; 
d) Aprobă structura, nivelurile și ajustările tarifelor propuse de operator; 
e) Asigură în baza contractelor perfectate cu medicii veterinari de liberă practică, 

activitățile sanitar veterinare ale Serviciului potrivit art.2 din OUG nr. 105/2001 
republicată și serviciile veterinare specifice prevazute de Normele metodologice 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1059/2013; 

f) Asigură în baza contractelor perfectate serviciile de eutanasiere și neutralizare a 
deșeurilor animale; 

g) Achită contravaloarea prestațiilor efectuate de către operator; 
Art.30 – Drepturile și obligațiile operatorului serviciului public pentru gestionarea 

câinilor fără stăpân: 
a) Încasează contravaloarea serviciilor prestate corespunzător calității și cantității 

acestora; 
b) Propune ajustarea tarifelor în funcție de evoluțiile intervenite în costurile de operare, în 

baza unor elemente de cost justificate și a cheltuielilor ce vor fi evidentiate în mod 
separat în contabilitate; 

c) Asigură accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționării 
serviciului prestat; 
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d) Conduce registrele speciale prevăzute de lege pentru funcționarea serviciului, precum 
și evidențele privind consumul de medicamente, registru imunologic, registru consum 
toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere, evidente pentru 
substantele utilizate pentru capturare prin tranchilizare, precum si evidenta pentru 
actele de dezinfectie. 

e) Respectă programul de lucru cu publicul; 
f) Organizează târguri de adopții; 
g) Promovează pe site-ul propriu și în mass media adopția și revendicarea câinilor; 
h) Permite accesul reprezentanților asociațiilor, organizațiilor și societăților de protecție a 

animalelor la operațiunile de capturare, adăpostire, îngrijire, vaccinare, deparazitare, 
adopție în cazul în care există solicitări în acest sens; 

i) Comunică lunar către Direcția Sanitar Veterinară numărul de câini înregistrați și 
numărul de microcip sau al mijlocului de identificare legal stabilit; 

j) Respectă normele igienico-sanitare, condițiile de mediu pentru functionarea 
adapostului si a serviciului prestat, precum si obtine autorizatiile de la toate autoritatile 
competente; 

k) Asigura permanenta serviciului si nivelul de calitate stabilit prin contactul de delegare; 
 
Capitolul IV – Finantarea serviciului 
 Art. 31 – Cheltuielile de funcționare și exploatare a Serviciului de gestionare a câinilor 
fără stăpân din municipiul Buzău vor fi asigurate de către Consiliul Local astfel: 

a) Recuperarea integrală a cheltuielilor prin aplicarea de tarife propuse de către operator 
pentru toate activitățile; 

b) Decontarea cheltuielilor lunare în baza tarifelor stabilite pe baza documentelor 
justificiative și aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Buzău; 

c) Posibilitatea ca în cazul în care cheltuielile nu sunt acoperite de tarifele aprobate, 
operatorul să solicite fundamentat modificarea și ajustarea lor; 
Art. 32 – Investițiile necesare realizării serviciului se pot asigura de către Consiliul 

Local al Municipiului Buzău sau de catre operator în funcție de posibilitățile financiare. 
 
Capitolul V – Dispoziții finale 
 
 Art.33 – În măsura în care prezentul regulament nu dispune, sunt aplicabile 
prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân, aprobată cu modificări și completări ulterioare prin Legea nr. 258/2013 și Hotărârea 
Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 
155/2001. 
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Anexa nr.1 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău 

 
 
 

CENTRALIZATOR TARIFE 
Practicate la activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân 

 
 
 

DENUMIREA PRESTAȚIEI 
 

U.M. 
 

TARIF LIVRARE 
(lei fara TVA) 

Capturare câini fără stăpân cu arma tranchilizantă Cap caine 
 

98.19 

Capturare câini fără stăpân cu crosa Cap caine 
 

78.19 

Cazare și hrana în adăpostul public pentru câini fără 
stăpân 

Cap 
caine/zi 

 
9.20 

Utilizare autovehicul special pentru ecarisaj 
8 ore 

functionare 

 
397,67 
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Anexa nr.2 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău 
 
 
 

Fundamentare prestație „Capturare câine fără stăpân cu arma tranchilizantă” 
 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 49.37 

Indemnizatie CO 4.23 

Prima Paste+Craciun 1.70 

TOTAL                           55.30 

Viramente 2.25% 1.24 

TOTAL 56.54 

Tichete masa 5.27 

TOTAL 61.81 

Materiale 16.01 

TOTAL 77.82 

Cheltuieli indirecte 15% 11.64 

TOTAL 89.26 

Profit 10% 8.93 

TOTAL (fara TVA) 98.19 
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Anexa nr.3 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău 
 
 
 

Fundamentare prestație „Capturare câine fără stăpân cu crosa” 
 
 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 49.37 

Indemnizatie CO 4.23 

Prima Paste+Craciun 1.70 

TOTAL                           55.30 

Viramente 2.25% 1.24 

TOTAL 56.54 

Tichete masa 5.27 

TOTAL 61.81 

Cheltuieli indirecte 15% 9.27 

TOTAL 71.08 

Profit 10% 7.11 

TOTAL (fara TVA) 78.19 
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Anexa nr.4 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzău 
 
 
 

Fundamentare prestație „Cazare și hrana în adăpostul public” 
 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 3.78 

Indemnizatie CO 0.32 

Prima Paste+Craciun 0.11 

TOTAL                            4.21 

Viramente 2.25% 0.09 

TOTAL 4.30 

Tichete masa 0.32 

TOTAL 4.62 

Hrana 0.92 

Materiale 0.53 

Energie el.+apa 0.42 

Terti 0.30 

Amortisment 0.48 

TOTAL 7.27 

Cheltuieli indirecte 15% 1.09 

TOTAL 8.36 

Profit 10% 0.84 

TOTAL (fara TVA) 9.20 
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Anexa nr.5 la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Buzau 
 
 

Fundamentare prestație „Utilizare autovehicul special pentru ecarisaj” 
 
 
 

U.M.: lei/8 ore 

SPECIFICATIE CHELTUIALA TARIF FUNCTIONARE 

Amortisment - 

Motorina 6.25L x 4.3562 27.23 

Salariu deservent  195.28 

Cheltuieli intretinere si reparatii 19.62% 43.66 

TOTAL 266.17 

Cheltuieli indirecte sectie auto 18.11% 48.20 

TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIE 314.37 

CHELTUIELI INDIRECTE 10% 47,15 

TOTAL 361,52 

PROFIT 10% 36,15 

TOTAL FARA TVA 397,67 

 
 
 


