Anexa

REGULAMENT
Privind promovarea detinerii cainilor si stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de
rasă comună sau metisi din municipiul Oradea

Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1.Scopul prezentului regulament îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân,
stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi pierderii
câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, promovarea deţinerii responsabile a câinilor,
reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii locuitorilor, din
municipiul Oradea.
Art.2.Prezentul regulament stabileste:
a)masurile de control a reproducerii cainilor de rasa comuna de pe domeniul public sau
privat din municipiul Oradea şi preîntîmpinarea raspândirii bolilor zoonotice;
b)identificarea (prin microcipare) a tuturor cainilor din municipiul Oradea;
c) deţinerea responsabila a câinilor in municipiul Oradea;
Art.3.Regulamentul privind promovarea detinerii cainilor si stoparea înmulţirii necontrolate
a câinilor de rasă comună sau metisi din municipiul Oradea, este în conformitate cu principiile şi
reglementările prevăzute în:
-Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor
fără stăpân, modificată si completată;
-Legea 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân;
-Legea 205/2004, privind protecţia animalelor, modificată şi completată cu Legea nr.
9/2008;
-Hotărarea nr. 955 din 15 iunie 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 Urgenţă a Guvernului nr.55/2002 cu modificările si completarile ulterioare,
-Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificările si
completarile ulterioare,
-Codul Civil, art. 576, 1349, 1366, 1375, 1377, 2127;
-Legea nr. 258 din 26 septembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân;
-Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi
completări;
Art.4.În sensul prezentului regulament termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
a)boli zoonotice - bolile care se transmit de la animale la oameni;
b)câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi
militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de persoanele cu
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dizabilităţi, precum şi orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către organizaţiile
neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare sau utilitare;
c)câine de rasă comună - orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
d)deţinător de câine - proprietarul câinelui, precum şi orice persoană fizica sau juridica care
are în îngrijire unul sau mai mulţi câini;
Prin detinator de caine in sensul prezentului regulament, se înţelege proprietarul sau
deţinatorul temporar al cainelui(deţinător temporar este persoana căreia proprietarul îi
incredinţeaza răspunderea asupra cainelui si ceea ce se numeste generic „însoţitor”).
e)identificare - operaţiunea prin care se ataşează câinelui un mijloc de identificare, precum
şi operaţiunea de citire a mijlocului de identificare şi de stabilire a datelor de identitate ale
deţinatorului câinelui sau a locului de provenienţă a acestuia;
f)microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implantează sub pielea
animalului, în dreptul omoplaţilor şi care conţine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare
ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic;
g)sterilizare-operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducatoare a
câinilor; sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie pentru
femele.
h)vecini - proprietarii spaţiilor locative care au cel puţin un perete comun cu spaţiul locativ
în care urmează să fie adăpostiţi câinii adoptaţi din adăposturile publice;

Capitolul II
Obligatiile detinatorului de caini cu privire la sterilizarea câinilor de rasă comună sau
metişi din municipiul Oradea

Art.5.Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care
deţin câini de rasă comună sau metişi in municipiul Oradea, au obligaţia sa îi sterilizeze până cel
târziu la data de 1 ianuarie 2015.
Art.6.Sterilizarea cainilor in municipiul Oradea se va realiza de către medicii veterinari de
liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, prin orhidectomie pentru masculi şi ovariohisterectomie
pentru femele.Sterilizarea se va efectua numai cainilor cu varsta mai mare de 6 luni.
Art.7.Prin excepţie de la prevederile art.6, sterilizarea se poate realiza şi chimic cu produse
omologate în Uniunea Europeană.
Art.8.Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara gestaţiile, fătările, precum
şi numărul de pui fătaţi, oricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, sau
medicului veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar - veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările
şi completările ulterioare.
(1)Declararea gestaţiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deţinător, iar
declararea fătărilor şi a numărului de pui fătaţi se face în maxim 10 zile de la fătare.
(2)Medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii sau, după caz, medicii
veterinari de liberă practică împuterniciţi în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din
Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care primesc
declaraţiile prevăzute la art.7. înregistrează datele şi le introduc în Registrul de evidenţă al câinilor
cu stapân.
Art.9.Efectuarea operaţiunii de sterilizare in municipiul Oradea este consemnată în
carnetele de sanatate ale câinilor şi în Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân de către medicii
veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
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Art.10.Sterilizarea câinilor cu stapân ce aparţin rasei comune aflaţi pe raza municipiului
Oradea, poate fi subvenţionata total sau parţial, cu aprobarea Consiliul Local Oradea si prin
concesionarea în condiţiile legii, a operaţiunilor de sterilizare la unul sau mai mulţi medici veterinari
de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
(1)Deţinătorii de câini de rasă comună care domiciliaza in municipiul Oradea si doresc să
beneficieze de subvenţionarea sterilizării câinilor pe care ii deţin, depun o solicitare în acest sens
la Centrul de informatii din Primaria municipiului Oradea.
(2)Primaria municipiului Oradea, prin Directia Tehnica transmite persoanelor care au facut
solicitarea potrivit alin.(1), adresa cabinetelor medicale veterinare de liberă practică către care s-a
facut concesionarea sterilizărilor împreună cu un bon de ordine cu numele şi adresa deţinătorului
câinelui, care va fi parafat şi semnat de medicul veterinar după efectuarea operaţiei de sterilizare.
Art.11.Se interzice sterilizarea câinilor de rasă comună sau a metişilor din municipiul
Oradea a căror stare de sănătate nu permite efectuarea respectivei operaţii medicale, precum şi a
câinilor utilitari.
(1) Motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare trebuie menţionate de medicul
veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în carnetul de sănătate al câinelui şi în
Registrul de evidenţă al câinilor cu stăpân.
Art.12.Sterilizarea cainilor de rasa comuna sau metisi din municipiul Oradea se efectueaza
numai de catre medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
Art.13.Detinatorul cainelui din municipiul Oradea are obligatia sa faca dovada sterilizarii
animalului (in fata autoritatilor competente: Poliţia Locală, Politia Romana, Direcţia Sanitară
Veterinară) prin carnetul de sanatate al cainelui, semnat şi parafat de către medicul veterinar
care a efectuat sterilizarea.

Capitolul III
Obligatiile tutoror detinatorilor de caini privind identificarea prin microciparea a
cainilor din municipiul Oradea

Art.14.Proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau persoane juridice, din
municipiul Oradea au obligaţia identificării acestora prin microcipare sau prin alt mijloc de
identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor.
Art.15.Microciparea este operatia prin care se introduce cainelui prin injectie cu o seringa,
aplicata subcutanat, un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse (aproximativ cat un bob de orez),
care contine un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui cititor de microcipuri.
Art.16.Identificarea câinilor cu stăpân din municipiul Oradea este obligatorie şi se suportă de către
detinator.
(1)Realizarea identificarii prin microcipare a câinilor cu stapân ce aparţin rasei comune
aflaţi pe raza municipiului Oradea, poate fi subvenţionata total sau parţial, cu aprobarea Consiliul
Local Oradea si prin concesionarea în condiţiile legii, a operaţiunilor de microcipare la unul sau mai
mulţi medici veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
Art.17.Numărul microcipului este trecut de către medicii veterinari, în mod obligatoriu, în
carnetul de sănătate al câinelui şi în paşaportul câinelui, după caz, ambele documente având serii
şi numere unice, conform prezentului regulament.
Art.18.Identificarea câinilor cu stăpân din municipiul Oradea se efectueaza numai de catre
medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii.
Art.19.Acţiunea de vaccinare antirabică a câinilor cu stăpân din municipiul Oradea se
efectuează de catre medicii veterinari de liberă practică, organizaţi în condiţiile legii, numai după
identificarea acestora.
Art.20.Verificarea si identificarea electronica prin scanarea microcipului cainilor, se va
efectua de catre agentii Politiei Locale Oradea, persoanele imputernicite, conform atributiunilor de
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serviciu, din cadrul Primariei Municipiului Oradea, de catre medicii veterinari de liberă practică,
organizaţi în condiţiile legii, si de catre persoanele imputernicite de catre autoritatile cu drept de
control in domeniul sanitar veterinar.
In acest sens agentii Politiei Locale care efectuaeza verificarea si identificarea cainilor din
municipiul Oradea vor avea in dotare cititoare de microcipuri pentru citirea codului unic al
microcipului.

Capitolul IV
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Oradea

Art.21.Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice din
municipiul Oradea au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân.
Art.22.Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Oradea este gestionat de
către Colegiul Medicilor Veterinari.
Art.23.Primaria municipiului Oradea poate avea acces la baza de date a Registrului de
evidenţă a câinilor cu stăpân gestionat de către Colegiul Medicilor Veterinari, in baza unui Protocol
incheiat intre Municipiul Oradea si Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Bihor
.

Capitolul V
Obligatiile deţinătorilor de caini (persoane fizice sau persoane
juridice) din municipiul Oradea si condiţile deţinerii acestora

Art.24.În locurile special amenajate (împrejmuite cu gard) şi semnalate ca atare de către
Primăria municipiului Oradea, este permis accesul câinilor fără botniţă si lesă.
Art.25.Detinatorul unui câine sau cel care se serveşte de el, răspunde, de prejudiciul cauzat
de animal, chiar dacă acesta a scăpat de sub paza sa.
Art.26.Deţinătorii de caini din municipiul Oradea trebuie sa îndeplineasca următoarele
condiţii:
a)sa aiba vârsta minima de 18 ani;
b)sa aiba capacitate deplină de exercitiu
c)sa nu fi fost condamnaţi pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra persoanei
Art.27.Proprietarul ori deţinătorul unui câine din municipiul Oradea răspunde pentru
încredinţarea acelui câine, unei persoane care în mod evident, datorită vârstei, constituţiei fizice,
imaturităţii, ori nepriceperii sau neîndemânării vădite, ori unor boli evidente, nu poate stăpâni
animalul
Art.28.(1)Deţinătorii de câini din municipiul Oradea au obligatia de a lua toate măsurile
necesare pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2)Dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor, desi sesizati, nu iau măsurile
necesare prevăzute la alin.(1),Poliţia Locala sau reprezentantul primăriei municipiului Oradea
poate dispune plasarea cîinelui în adapostul public din Municipiul Oradea situate pe strada
Coriolan Hora nr.6, în cazul în care pericolul avut în vedere se menţine.Dacă în termen de 7 zile
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de la preluarerea câinelui in adapostul public, proprietarul sau detinatorul acestuia nu îsi asumă
măsurile preventive, acel câine va fi considerat ca fiind fără stăpân.
Art.29.Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi improvizate pentru câini,
precum si creşterea sau deţinerea câinilor fără stăpân pe domeniul public din Municipiul Oradea.
Art..30.Se interzice inducerea de suferinţe câinilor, organizarea sau participarea la luptele
cu câini sau abandonarea cainilor in municipiul Oradea.
Art.31.Proprietarii şi deţinătorii de câini au obligaţia de a menţine igiena în spaţiile publice,
în spaţiile adiacente acestora, în holurile şi căile de acces ale spaţiilor locative in care au acces
cainii, in municipiul Oradea.
Art.32.(1)Deţinătorii de câini sunt obligaţi ca, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice din
municipiul Oradea să aibă asupra lor carnetul de sănătate al acestora.
(2)În carnetele de sănătate ale câinilor este obligatorie consemnarea numărului
microcipului, a sterilizării, în cazul câinilor de rasă comună şi al metişilor, iar în cazul celor
exceptaţi de la sterilizare, motivele medicale ale exceptării câinilor de la sterilizare.
Art.33.În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice din municipiul Oradea, deţinătorii de
câini au următoarele obligaţii:
a)sa detina mijloacele/dotarile necesare colectarii dejectiilor fiziologice(matura, faras,
pungi si manusi de unica folosinta) si să ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din
spaţiile publice, din spaţiile adiacente acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor
locative in care au acces cainii;
b)să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în
holurile şi în caile de acces ale spaţiilor locative unde au acces cainii;
Art.34.Detinatorii cainilor din municipiul Oradeda, au obligatia de a-si insoti si supraveghea
in permanenta animalul cand acesta se afla in afara domeniului privat al detinatorului pentru a
evita reproducerea.
Art.35.(1)Accesul câinilor în localurile publice, mijloacele de transport în comun, parcuri,
magazine, părţile comune ale imobilelor, pe drumurile publice si căile de acces, este permis numai
dacă aceştia poarta botniţă şi sunt ţinuţi în lesa sau ham.
(2)Fac excepţie de la purtarea botniţei, tineretul canin din orice rasă pînă la vârsta de
6 luni şi câinii din rasele de talie mică (confirmate prin carnetul de sănătate de medicul veterinar
curant).
(3)Este interzis accesul câinilor in locurile de joacă pentru copii amenajate si
semnalate corespunzator, din municipiul Oradea.
Art.36.Persoanele juridice din municipiul Oradea care deţin câini pentru paza incintelor
proprii, au obligaţia sa nu permita accesul câinilor de paza în afara incintelor proprii.In acest
persoanele juridice vor asigura padocuri sau cuşti cîinelui/lor,din incintele proprii, cu respectarea
prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004
aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008. si au obligatia sa
asigure creşterea gradului de siguranţă a cetatenilor.
Art.37.Persoanele juridice din municipiul Oradea(cu exceptia unităţilor de poliţie,
jandarmerie, alte unităţi militare, unităţilor vamale sau serviciilor publice de securitate, protecţie şi
pază, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor, seviciul specializat pentru gestionarea
cainilor fara stapan din municipiul Oradea) care îşi desfasoară activitatea în municipiul Oradea pot
deţine maximum 2 câini, care trebuie să fie microcipaţi şi sterilizaţi, în conditiile prezentului
Regulament.
Art.38.(1)Creşterea câinilor în apartamente situate in blocuri de locuinţe sau în clădiri cu
mai multe apartamente din municipiul Oradea, altii decat cainii adoptati din adapostul public al
Municipiului Oradea, este condiţionată de obtinerea acordului scris a două treimi din numărul
locatarilor de pe scara respectivă, atât pentru imobilele în care este constituită o asociaţie de
proprietari cât şi pentru cele unde nu există asociaţie.
(2)Acordul scris a două treimi din numărul locatarilor este necesar si pentru
creşterea şi întreţinerea câinilor în curţile comune ale imobilelor, deţinătorul fiind obligat să asigure
padocuri sau cuşti cîinelui/lor, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele
metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii
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Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei
administrative nr. 31/523/2008. si sa asigure creşterea gradului de siguranţă a celorlalti locatari din
curtile commune ale imobilelor.
(3)Proprietarul sau deţinătorul temporar al cîinelui/lor din municipiul Oradea are
obligaţia de a lua toate masurile necesare pentru păstrarea liniştii publice (prevenirea zgomotelor
si lătrăturilor) si sa asigure conditii optime de cazare si hrana cainelui/lor, in conditiile legii si a
prezentului regulament.
Art.39.Asociatiile de proprietari au dreptul de a stabili, dacă e cazul, cat este suma
necesară pentru asigurarea si menţinerea curăţeniei în imobil, datorată prezentei câinelui în
spaţiile comune.
Art.40.Detinatorii de caini care vand sau instraineaza caini au obligatia sa transmita datele
de identidicare a proprietatii cainilor, mentionate in carnetul de sanatate a acestora, Registrului de
evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Oradea.
Art.41.In caz de deces a cainelui, detinatorul are obligatia de a se prezenta pentru radierea
acestuia la Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân din municipiul Oradea, gestionat de către
Colegiul Medicilor Veterinari si de a anunta SC Administratia Domeniului Public SA, operatorul
serviciului de ecarisaj din municipiul Oradea, in vedrea ridicarii cadavrului cainelui.
Art.42.Detinatorii de caini din municipiul Oradea, in spatiile special amenajate (împrejmuite
cu gard) şi semnalate ca atare, unde cainii au acces fara botnita si lesa, au obligatia sa le utilizeze
corespunzator, sa nu provoace distrugeri de orice fel dotarilor aferente acestora si sa respecte
conform legii, programul(intervalul orar) in care aceste spatii pot fi utilizate.

Capitolul VI
Sanctiuni

Art.43.Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară,
Art.44.Contravenţii.
Constituie contravenții nerespectarea următoarelor prevederi din prezentul
regulament si se sanctioneză după cum urmează :
a)nerespectarea dispozitiilor art.5, 8, 13, 14, 16, 21, 26, 27, 28, 31,32, 33, 34, 35,
38, 40 si 41 cu amendă de la 300 lei la 500 lei pentru persoanele fizice si de la 1000 lei la 1500 lei
pentru persoanele juridice;
b)nerespectarea dispozițiilor art.29, 30, 36, 37 si 42 cu amendă de la 1000 lei la
2000 lei;
Art.45.Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează
de agenţii constatatori din cadrul Politiei Locale a Municipilui Oradea si alti imputerniciti ai
Primarului municipiului Oradea.

Capitolul VI
Dispozitii finale

Art.46.Cu respectarea prevederilor art.28 din O.G. nr.2 din 2001 republicată, contravenienţii
vor putea achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezentul act normativ , pe loc sau în
termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data
comunicării acestuia.
Art.47.Amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul instrumentelor de plată
electronică, aşa cum sunt acestea prezentate pe site-ul Primăriei Oradea- www.oradea.ro- plati
online.
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Art.48.Contravenienţii sunt obligaţi să repare în natură sau prin echivalent bănesc toate
prejudiciile materiale produse prin încălcarea prezentului regulament şi consemnate ca atare în
procesul verbal de contravenţie ori anexele la acesta.
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