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COMUNA IZVOARELE SUCEVEI 

 

REGULAMENT 

de organizare şi funcţionare a serviciului public de ecarisaj în comuna Izvoarele 

Sucevei 

 

ART. 1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfaşoara 

activitatea de ecarisaj în comuna Izvoarele Sucevei, în conformitate cu principiile şi 

reglementările prevăzute în Cartea şi Convenţia europeana pentru protecţia mediului şi 

dezvoltare durabilă - Recomandarea 1.130/1990 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 

în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

3/2003, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2002, 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, Ordonanţa de Urgenţa a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr. 227/2002, Legea nr. 51/2006 privind 

serviciile comunitare de utilităţi publice. 

ART. 2. Serviciul public de ecarisaj se desfăşoară sub autoritatea administraţiei publice locale, 

care controlează gestionarea serviciului şi urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite în domeniu, 

pe plan local. 

CAP. 2 

Organizarea şi gestiunea serviciului de ecarisaj 

A. Organizarea şi funcţionarea serviciului de ecarisaj 

Art. 3 

Funcţionarea serviciului de ecarisaj se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu 

utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu organizaţiile şi asociaţiile de protecţia 

animalelor. 

ART. 4 

Activităţile de ecarisaj vor asigura: 

a) satisfacerea cerinţelor şi nevoilor comunităţilor locale; 

b) continuitatea serviciului; 

c) ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate; 

d) dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii bazei de ecarisaj; 

e) protecţia şi conservarea mediului natural ; 

f) menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănatate publică. 

ART. 5 

(1) Serviciul de ecarisaj prestat trebuie să îndeplineasca la nivelul beneficiarilor indicatorii de 

performanţă aprobaţi de Consiliul Local, prin prezentul regulament propriu al serviciului de 

ecarisaj . 

(2) Indicatorii de performanţă aprobaţi de Consiliul Local, respectă cadrul general stabilit în 

acest scop în prezentul regulament. 

B. Gestiunea serviciului de ecarisaj 

Art. 6 

Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 

funcţionării serviciului de ecarisaj, intră în atribuţiile administraţiei publice locale, conform 

competenţelor şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare. 

ART. 7 

(1) Gestiunea serviciului de ecarisaj se realizează prin: 

- gestiune directă.



Alegerea formei de gestiune directă a serviciului de ecarisaj se realizează prin hotărâre de  

Consiliu. 

CAP. 3 

Realizarea serviciului de ecarisaj 

ART. 8 

Serviciul de ecarisaj se realizează prin organizarea şi desfaşurarea la nivelul comunei, a 

activităţilor edilitar-gospodăresti specifice domeniilor componente ale acestui serviciu. 

SECTIUNEA 1 

Asigurarea condiţiilor sanitare 

Serviciul public de ecarisaj 

ART. 9 

(1) Serviciul public de ecarisaj se realizează prin instituirea de norme privind transportul, 

îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân în general, şi în special a celor care prezintă 

un grad ridicat de pericol social. 

(2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protecţia câinilor conform principiilor europene de 

protejare a animalelor, concomitent cu protecţia cetăţenilor din unitatea administrativ- teritorială 

în care funcţioneaza. 

(3) Serviciul public de ecarisaj va realiza următoarele: 

a) capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor scrise ale persoanelor fizice sau 

juridice cu respectarea următoarelor: 

- capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului, care trebuie să fie 

format din persoane instruite în acest sens; 

- capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal iar persoanele care 

captureaza câinii fără stăpan vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic; 

- persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi şi vor purta echipamentul 

de protecţie adecvat; 

- personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se 

vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 

gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate 

să ţina câinele la distanţă şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorită, pentru 

a evita ştrangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat pentru eliberarea 

câinelui în caz de urgenţă sau atunci cand este pus în cuşcă. De asemenea, câinii mai pot fi 

capturaţi cu ajutorul cuştilor capcana, în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi 

mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă. 

- câini foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, pot fi imobilizaţi 

cu ajutorul armelor pentru captură cu sageata care utilizeaza gazul carbonic comprimat sau cu 

cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau sageţi care permit injectarea cu produse 

imobilizante; 

- pentru imobilizare se vor utiliza numai substanţe aprobate de organele sanitar veterinare, 

prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripţiilor medicale, ea fiind puţin 

periculoasa pentru trecători; poate fi utilizata şi orice altă asociere de produse autorizate cu 

respectarea legislaţiei în vigoare; 

- este interzisă utilizarea altor arme sau obiecte pentru capturarea câinilor, în afara celor mai 

sus menţionate,  aceştia putând fi răniţi grav; 

b) Transportarea acestora la baza de ecarisaj cu respectarea următoarelor: 

- autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate, protecţie 

împotriva intemperiilor naturii şi aerisire adecvată; câinii docili pot fi transportaţi în vehicule 

închise de tip camionetă; 

- fiecare animal trebuie să aibă o cuşcă separată, în condiţii speciale fiind acceptate maximum 

2 animale; câini pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşcă iar la nevoie li se pot pune botniţe . 

- cuştile vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai lungi decât corpul 

animalului; 

- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuşti separate; 



- autovehiculele vor fi curate şi vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

câinilor fără stăpân şi cu nr. de telefon; 

- autovehiculele trebuie sa fie dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice 

sau din fibra de sticlă, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor; 

- se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini; 

c) Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizaţiile de 

protecţie a animalelor, dacă fac dovada ca posedă adaposturi amenajate conform normelor 

prezentului regulament şi dacă au asigurată asistenţă medicală veterinară calificată si autorizată. 

Înainte de eliberare câinii vor fi sterilizaţi, vaccinaţi antirabic şi tatuaţi; 

d) Cazarea câinilor se va face la centrul (baza) de ecarisaj care trebuie să îndeplineasca 

urmatoarele cerinţe: 

-să permită cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor şi pentru a 

putea controla bolile; 

- câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: 

a) stare de sănatate 

b) vârstă 

c) sex 

d) grad de agresivitate 

- pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etanşat şi care permite o curăţare şi 

dezinfectare uşoara, iar pentru a evita băltirea apei în exces vor fi înclinate spre o reţea de 

canalizare; 

- adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzatoare pentru depozitarea încărcaturii 

de deşeuri zilnice; 

- trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi umiditatea 

corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi publicului vizitator; 

- în toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise; 

- cuştile exterioare vor fi acoperite; 

e) Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de ecarisaj se va face după cum urmează: 

- în cuşti individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni: 

a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm 

b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm 

c) pentru câini de talie mica: 91 cm x 122 cm 

d) cuştile comune nu trebuie să adăposteasca mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5 mp 

- locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: 

- să existe apă potabilă în permanenţă 

- vasele pentru alimentare să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii 

unui nou animal în cuşcă 

- vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încat câinii să nu poată urina sau defeca în ele 

şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor 

- dacă spaţiile nu sunt încalzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri 

- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi 

curăţate şi dezinfectate uşor. 

f) Preluarea, înregistrarea, consultarea şi trierea câinilor aduşi în centru se face într-un spaţiu 

destinat acestei activităţi, suficient de spaţios şi igienizat astfel încât să asigure spaţiul necesar 

pentru mişcarea personalului, a persoanelor care vin pentru adopţii. 

g) Tratarea câinilor se va face într-un spaţiu cu destinaţia de chirurgie sau în mai multe spaţii 

funcţie de capacitatea centrului, care vor respecta normele sanitar veterinare în vigoare. 

În aceste săli se vor efectua intervenţiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum si 

eutanasierea. 

h) Controlul bolilor se efectuează zilnic fiecărui animal din centru, orice eveniment medical 

va fi inregistrat în fişa individuala şi în registrul central. Examinarea se va face de medicul 

veterinar al centrului sau în lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar. Personalul centrului 

va fi instruit să recunoască semnele de boala şi să le aducă la cunoştiinţa personalului veterinar. 

i) Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legală de menţinere în centru, adică maximum 

14 zile după cum urmează:



-căţeii în vârsta de 6-12 săptămâni vor fi hraniti de 3 ori pe zi, câinii în vârstă de peste 12 

saptamani vor fi hrăniţi de doua ori pe zi iar câinii de peste un an vor fi hrăniti o data pe zi. 

- hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă, şi va fi administrată individual şi supravegheat. 

j) Întreţinerea curaţeniei se face prin curaţirea, spălarea şi dezinfecţia fiecărei cuşti sau boxe, 

operaţii efectuate zilnic şi înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în vedere ca pe 

perioda efectuarii curăţeniei apa si dezinfectantul să nu vină în contact cu animalele. 

K) Câinii nerevendicaţi în termen de 7 zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau de către centrele 

de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop. 

Revendicarea sau adopţia câinilor de către solicitanţi se va face pe baza unei declaraţii - 

angajament, al cărui model este prevăzut în anexa 1, cu achitarea unei taxe care reprezintă 

cheltuielile medicale şi de întreţinere, al cărui cuantum se stabilişte prin hotărâre de Consiliu 

Local. 

Încredinţarea câinilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost sterilizaţi, 

vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identificaţi. Câinii revendicaţi nu vor fi sterilizaţi. 

l) Reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinşi, la cererea colectivităţii/grupului local, 

care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi cu interdicţia de a-i lăsa 

liberi pe domeniul public sau abandona, dupa achitarea cheltuielilor ocazionate de staţionarea 

în centru. Eliberarea se face după, sterilizare, vaccinare antirabică, tatuare şi aplicarea zgărzii 

cu placuţă numerotată. 

m) Eutanasierea câinilor bolnavi de către personal specializat al serviciului public de ecarisaj. 

Această activitate se va efectua de către un medic veterinar cu substanţele prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi prin procedeele acceptate de normele sanitar veterinare, cu obligaţia ca 

procedeele şi substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiează prima 

dată câinii bătrani, bolnavi cronici, bolnavi incurabili şi cei cu comportament agresiv. Sunt supuşi 

aceluiaşi tratament câinii abandonaţi şi nerevendicaţi în termenul de 14 zile. 

Această operaţie se va face doar de către medicul veterinar care poseda atestatul de liberă 

practică eliberat de Colegiul medicilor veterinar, fiind strict interzisă oricărei alte persoane 

neautorizate. 

n) Asigurarea de spaţiu pentru eutanasiere şi depozitarea cadavrelor în vederea transportului la 

incinerator. Aceste spaţii nu sunt deschise vizitării persoanelor străine. 

 

(4) Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în acest sens 

fiind interzise: 

a) omorarea câinilor în afara instituţiilor specializate; 

b) prinderea şi maltratarea câinilor; 

c) organizarea luptelor cu câini. 

CAP. 5 

Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale operatorului şi 

beneficiarilor serviciului de ecarisaj. 

 

SECTIUNEA 1 

Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale 

ART. 10 

Autorităţile administraţiei publice locale acţioneaza în numele şi în interesul comunităţilor 

locale pe care le reprezintă şi răspund faţă de acestea pentru: 

a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura in comuna Izvoarele Sucevei 

b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciul de ecarisaj . 

ART. 11 

Autoritătile administratiei publice locale au următoarele atribuţii: 

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciului de ecarisaj ; 

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciului de ecarisaj ; 

c) exercitarea competenţelor şi responsabilitaţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, 

referitoare la serviciul de ecarisaj . 

ART. 12 



Autorităţile administraţiei publice locale au în raport cu operatorul următoarele drepturi: 

a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările 

preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul serviciului de ecarisaj. 

b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi 

parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia 

situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu. 

 

ART. 13 

Autorităţile administraţiei publice locale au urmatoarele obligaţii: 

a) să respecte şi să îndeplineasca obligaţiile asumate prin contract; 

b) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale. 

SECTIUNEA a 2-a 

Drepturile şi obligaţiile operatorului 

ART. 14 

Operatorul serviciului de ecarisaj are urmatoarele drepturi: 

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator cantităţii şi calităţii acestora; 

b) să propună autorităţilor administraţiei publice locale ajustarea periodică a preţurilor şi a 

tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare; 

 

ART. 15 

Operatorul prestator a serviciului de ecarisaj are faţă de utilizatori următoarele obligaţii: 

a) să presteze servicii utilizatorilor cu care a încheiat contracte de prestare a serviciului, în 

conformitate cu clauzele prevazute în contract; 

b) să deserveasca toţi utilizatorii din aria de acoperire; 

c) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi în contractul de delegare a gestiunii; 

d) să furnizeze autorităţii publice locale informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 

informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate 

cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare; 

e) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea 

costurilor de operare; 

g) să ţină un registru special vizat de medicul veterinar şi care va conţine: data capturării, data 

şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, 

revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizată si numele persoanei care realizeaza 

eutanasierea, numarul de tatuaj, nr. fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data sterilizării, 

data predării cadavrelor la societăţile de incinerare, precum şi persoanele care au instrumentat 

manoperele respective. 

h) să permită accesul reprezentanţilor asociaţiilor, organizaţiilor şi societăţilor de protecţie a 

animalelor la operaţiile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, adopţie şi eutanasiere, 

în cazul în care aceştia o solicită dar pe baza unui program orar prestabilit. 

SECTIUNEA a 3-a 

Drepturile si obligaţiile utilizatorilor 

ART. 16 

Utilizatorii serviciului de ecarisaj au urmatoarele drepturi: 

a) acces neîngradit la informaţiile publice privind serviciul de ecarisaj; 

b) garantarea accesului şi dreptului de a beneficia de serviciul de ecarisaj din aria de acoperire 

a operatorului; 

c) de a beneficia de prevederile hotararilor si deciziilor cu privire la serviciul de ecarisaj. 

ART. 17 



Utilizatorii serviciului de ecarisaj alţii decât autorităţile publice locale, au urmatoarele obligaţii: 

a) să respecte clauzele contractului de prestare şi să îşi achite obligaţiile de plată in 

conformitate cu prevederile acestora; 

b) să respecte prevederile regulamentului serviciului de ecarisaj; 

c) în cazul adopţiei va achita o taxa care acopera cheltuielile medicale, cele de întreţinere al 

cărui cuantum se stabileşte de operator cu aprobarea autorităţii publice locale. 

CAP. 6 

Finanţarea serviciului de ecarisaj 

ART.18 

Cheltuielile curente pentru asigurarea funcţionării propriu-zise a serviciului de ecarisaj şi 

prestării activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice acestuia, respectiv pentru întreţinerea, 

reabilitarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane aferente, se asigură prin încasarea de 

la consiliul local şi de la utilizatori, pe baza tarifelor, preţurilor sau taxelor legal aprobate, a unor 

sume reprezentand contravaloarea serviciilor prestate, cu respectarea următoarelor condiţii: 

a) organizarea şi desfăşurarea pe principii şi criterii comerciale şi concurenţiale a activităţii 

prestate; 

b) protejarea autonomiei financiare a operatorului; 

c) reflectarea costului efectiv al prestării serviciului de ecarisaj în structura şi nivelul tarifelor; 

d) ajustarea periodică a preţurilor, tarifelor şi taxelor locale; 

e) recuperarea integrala a cheltuielilor prin tarife, sau prin taxele locale; 

f) calcularea, înregistrarea şi recuperarea uzurii fizice şi morale a mijloacelor fixe specifice 

infrastructurii edilitar-urbane aferente acesui serviciu prin preţ, prin redevenţă în cazul gestiunii 

delegate. 

h) alte surse constituite potrivit legii. 

CAP. 7 

Preţuri, tarife şi taxe 

ART. 19 

(1) Nivelul preţurilor şi al tarifelor pentru plata serviciului de ecarisaj se fundamentează pe 

baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a 

amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru 

restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă 

din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare 

dezvoltării şi modernizarii infrastructurii edilitar-urbane, precum şi profitul operatorului. 

(2) Aprobarea preţurilor şi a tarifelor se face de către consiliul local. 

(3) Cuantumul şi regimul taxelor locale se stabilesc anual prin hotărâre a consiliul local, în 

conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

(4) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât: 

a) să acopere costul efectiv al prestarii serviciului de ecarisaj; 

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare; 

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa; 

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciului de ecarisaj; 

e) să încurajeze investiţiile de capital; 

f) să respecte autonomia financiară a operatorului. 

(5) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor si tarifelor, precum si cea de aprobare 

a acestora se vor stabili de consiliul local. 



ART. 20 

(1) Aplicarea de către operator a preţurilor şi tarifelor avizate şi aprobate conform art. 19 

alin. (2) este obligatorie. 

 

(2) Preţurile şi tarifele avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe: 

a) asigurarea prestarii serviciului de ecarisaj la nivelurile de calitate şi la indicatorii de 

performanţă stabiliţi de consiliul local , prin prezentul regulament a serviciului şi prin contractul 

de delegare a gestiunii; 

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciul de ecarisaj prestat pe 

perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de parţile 

contractante; 

c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public si 

privatal comunei Izvoarele Sucevei, aferente serviciului de ecarisaj. 

CAP. 8 

Răspunderi şi Sancţiuni 

ART. 21 

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară, civilă, 

contravenţională sau penală, după caz. 

(2) Autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să sancţioneze operatorul prestator a 

serviciului de ecarisaj în cazul în care acesta nu presteaza serviciul de ecarisaj la nivelul 

indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, precum şi în cazul 

nerespectării clauzelor contractuale. 

 

CAP. 9 

Dispoziţii finale 

ART. 22 

Acest regulament se supune dezbaterii publice şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la 

aprobare. 

ART. 23 

Regulamentul serviciului de ecarisaj se completează cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă 

nr.155/2001 si Legea nr. 227/2002 privind modul de sancţionare a nerespectării prevederilor 

prezentului regulament. 

 

 

 

 

 

Președinte de ședință,  Contrasemnează-Secretarul general al comunei, 

Marian MECHNO    Cătălina JURAVLE



 

 

ANEXA 1 

 

 

 

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE 

 

Subscrisa societate ......., cu sediul in ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judetul ......... , telefon 

......, inregistrata la Oficiul registrului comertului ............ sub nr ................. , reprezentata de 

............ in calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ....... la data de 

....., se angajeaza sa adopte un numar de ................ caini, identificati cu numerele de tatuaj 

........, adapostiti de 

Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii: 

1. sa respect normele de ingrijire si 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 sau al 

instrainarii acestuia; 

4. sa nu abandonez cainele, iar in cazul in care nu il mai doresc, sa il predau Serviciului de 

gestionare a cainilor fara stapan; 

5. sa achit Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, taxa care reprezinta cheltuielile 

medicale si de intretinere aferente cazarii cainelui. 

 

Data ......... 

 

Semnatura reprezentantului societatii 

........................................ 

 

Semnatura reprezentantului 

Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan 


