
       R O M A N I A                                                    

            JUDETUL VRANCEA 

       PRIMARIA MUNICIPIULUI 

                  F O C S A N I 

 

                                        PROIECT   DE   HOTARARE 

din 18.02.2009 

 

 

Pentru   modificarea anexei  la  Hotărârea Consiliului Local Nr.101/24.04.2007 

privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului 

public   de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focşani  

 

Analizând raportul Serviciului juridic-contencios, administrarea domeniului 

public si privat, publicitate înregistrat la nr.7173/10.02.2009, prin care se propune 

modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Nr.101/24.04.2007 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului public   de gestionare a 

câinilor fără stăpân din municipiul Focşani  

- în baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata prin Legea nr. 227/2002 şi a 

Ordonanţei Guvernului nr. 47/2005 privind reglementari de neutralizare a deseurilor de 

origine animala şi a art.12 din Legea nr.60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene 

pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- în conformitate cu prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) 

pct. 19 şi art.45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică; 

 

 

PROPUN 

 

Art.1. Modificarea anexei la   Hotărârea Consiliului Local Nr.101/24.04.2007 privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Serviciului public   de 

gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Focşani dupa cum urmează: 

 ”Art.14 alin.(4) lit.f) se modifică şi va avea următorul conţinut:  

  Cîinii vor fi predaţi pe bază de proces verbal sau pe un registru de evidenţă 

unica sub semnătură  unui gestionar, în prezenţa şefului (înlocuitorului) 

adăpostului care va fi un cadru medical veterinar (medic, asistent, tehnician) cu  

specificarea elementelor de identificare a animalelor; 

Personalul sanitar ( medicul) va decide trierea cîinilor, în spaţii amenajate, 

după mărime fizică, sex, vîrstă, rasă, stare de agresivitate şi în ultimul rînd stare 

de sănătate. 

După examinare, conform art. 5 alin. 1) din OG nr. l55/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, cîinii agresivi, bolnavi cronici şi 

irecuperabili, vor fi eutanasiaţi. 
 

 



Cainii declarati sanatosi de catre medicul veterinar, vor fi adapostiti in  

          locuri special amenajate timp de 7 zile.După această perioadă câinii care care nu    

          au fost revendicaţivor fi eutanasiaţi conform art.7 alin (1) din Legea 227/2002   

          pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind  

          aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân 

Termenului de sedere in adapost al câinilor fără stăpân se poate prelungi 

pana la crearea posibilitatii de adoptie sau preluare, eliberarea lor in vechile 

habitate dupa sterilizare, deparazitare vaccinare si personalizare(insemnare), la 

cererea grupurilor sau colectivităţilor locale, care îşi vor asuma în scris 

răspunderea conform reglementărilor în vigoare. 

Actul medical de eutanasiere apartine în totalitate medicului veterinar. 

 Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia administratie publica 

locala,  compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, 

care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios, administrarea 

domeniului public si privat, publicitate, Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice  Focşani    

 

 

 

 

Initiator proiect de hotarare 

            P R I M A R,                                                                                                                       

Ing. Decebal BACINSCHI                                                                                                      

                                                                                      

 

                 Avizat, 

Secretarul Municipiului Focsani                                                                                                          

       Eduard- Marian Corhana                                                                                                                 
 

 

 

 


