
     Anexă la HCL nr. 98/2017 
 

REGULAMENT 

 

privind controlul reproducerii câinilor de rasă comună şi preîntâmpinarea 

răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe 
 

Capitolul 1 
 

Dispoziţii generale 
 

Art. 1. - Prezentul Regulament privind controlul reproducerii câinilor de rasă 
comună şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe: 
 a) reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii  câinilor de 
rasă comună cu sau fără stăpân şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice; 
 b) reglementează inventarierea şi identificarea (prin microcipare) a tuturor câinilor 
de rasă comună cu sau fără stăpân; 
 c) reglementează reducerea numărului de câini fără stăpân prin subvenționarea 
parțială a sterilizării câinilor de rasă comună. 

Art. 2. - Regulamentul privind controlul reproducerii  câinilor de rasă comună şi 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Sfântu Gheorghe, este în 
conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în: 

- O.U.g nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 
stăpân cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a OUG 155/2001; 
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 

71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local; 
 

Capitolul 2  
Obligaţiile deţinătorului de animale 

 
Art. 3. - Deţinătorul oricărui câine are obligaţia de a asigura luarea în evidență a 

câinelui în Registrul de evidență a câinilor cu stăpân și microciparea acestuia și de a-şi 
steriliza animalul cu vârsta mai mare de 6 luni în cazul femelelor și de 8 luni în cazul 
masculilor, cu excepţiile prevăzute în prezentul Regulament.  

Art. 4. - Sterilizarea şi microciparea se efectuează numai de către un medic 
veterinar atestat de către Colegiul medicilor veterinari din România și cu cabinet 
înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor. 

Art. 5. - (1) În cazul în care sterilizarea câinilor se efectuează de către medicii 
veterinari care au încheiate contracte de concesiune cu Municipiul Sfântu Gheorghe, 
persoanele fizice având domiciliul în municipiul Sfântu Gheorghe vor beneficia de o 
subvenţie de 65 lei în cazul masculilor, respectiv 125 lei în cazul femelelor din costul 
operaţiei de sterilizare care se vor finanţa din bugetul local al Municipiului Sfântu 
Gheorghe. 

(2) Subvenția se acordă lunar cu aprobarea Direcției Economice a Primăriei 
Municipiului Sfântu Gheorghe medicului veterinar pe baza tabelului deținătorilor care au 
apelat la serviciile cabinetului, însoțit de copia facturilor și chitanțelor eliberate acestora 
pe care este evidențiat distinct valoarea totală a operațiunii minus subvenția acordată de 



Municipiul Sf. Gheorghe și extrasul din Registrul de evidență a câinilor cu stăpân în care 
apar înregistrările privind animalele care au fost supuse operațiilor. 

Tabelului deținătorilor care au apelat la serviciile cabinetului va cuprinde: numele 
deţinătorului, adresa de domiciliu a deţinătorului, adresa la care se află animalul (dacă 
aceasta nu coincide cu cea a domiciliului deţinătorului), sexul animalului, data efectuării 
sterilizării, şi alte observaţii dacă este cazul. 

Art. 6. - Deţinătorul câinelui are dreptul de a nu-şi steriliza animalul în cazul:  
a) în care medicul veterinar consideră că există un risc major pentru animal. In 

acest caz deţinătorul are obligaţia să solicite o adeverinţa medicală (Anexa nr.1) de la un 
medic veterinar atestat de Colegiul medicilor veterinari din România care prestează 
activitatea în cadrul unui cabinet înregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor, care să 
menţioneze la rubrica “observaţii” cele constatate. Adeverinţa va reprezenta dovada în faţa 
autorităţilor competente şi va fi valabilă pe întreaga durată a existenţei animalului. 

b) în care câinele este destinat pentru reproducere controlată (cu pedigree, etc.); 
sunt câini utilitari (pentru nevăzători sau alte persoane cu handicap, etc.); care sunt folosiţi 
in cadrul diferitelor instituţii/organizaţii pentru realizarea obiectului de activitate (Poliţie, 
etc.) 
 Art. 7. - Deţinătorul câinelui care se încadrează la excepţia prevăzuta la Art. 6, are 
obligaţia de a-şi însoţi şi supraveghea în permanenţă animalul când acesta se află în afara 
domeniului privat al deţinătorului pentru a evita reproducerea. În cazul femelelor se va 
prezenta anual (până la 31 decembrie) o adeverinţă eliberată de medicul veterinar din care 
să rezulte dacă a avut sau nu pui în anul respectiv. În situaţia în care a avut pui va prezenta 
şi o situaţie din care să rezulte situaţia acestora (daţi spre adopţie, păstraţi, etc.). 
 Art. 8. - (1) Microciparea este operaţia prin care se introduce câinelui prin injecţie 
cu o seringă, aplicată subcutanat, un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse 
(aproximativ cât un bob de orez), care conţine un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui 
scanner special. 
 (2) Operaţia de microcipare se aplică câinilor cu şi fără stăpân. Numărul de 
microcip va fi înscris în carnetul de sănătate al animalului; 
 (3) Operaţia de microcipare a câinilor fără stăpân se va face şi se va înregistra la 
Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân.   

(4) Identificarea electronică prin scanarea microcipului câinilor se va efectua de 
către persoanele împuternicite, conform atribuţiunilor de serviciu din cadrul Serviciul 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân şi persoanele împuternicite de către 
autorităţile cu drept de control în domeniul veterinar. 

(5) În acest sens persoanele care efectuează identificarea câinilor vor avea în dotare 
un scanner special pentru citirea codului unic al microcipului. 
 Art. 9. - (1) Prezenţa câinilor pe drumurile publice pietonale, în parcuri, zone verzi 
și de agrement din Municipiului Sfântu Gheorghe, este permisă dacă aceştia sunt ţinuţi în 
lesă sau ham şi poartă botniţă. Fac excepţie de la obligația de port a botniţei: tineretul canin 
din orice rasă până la vârsta de 6 luni, câinii din rasele de talie mică (confirmat prin 
carnetul de sănătate de către medicul veterinar curant). 

De asemenea fac excepţie de la obligația de port a botniţei câinii neagresivi având 
rasele nenominalizate prin art. 1 al OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor 
periculoşi sau agresivi, republicată. 

Este interzis accesul câinilor în locurile de joacă pentru copii, fără nici o excepţie.  
(2) Persoanele fizice şi juridice (cu excepţia unităţilor de poliţie, jandarmerie, alte 

unităţi militare, unităţilor vamale sau serviciilor publice de securitate, protecţie şi pază) 
care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Sfântu Gheorghe au obligaţia de a ţine câinii 
închişi sau legaţi.  
 (3) Nu este permisă hrănirea pe spaţiul public a câinilor fără stăpân. 

 
 
 



 
Capitolul 3 

           Recensământul 
 

Art. 10. - (1) Toate animalele care fac obiectul prezentului Regulament vor fi 
recenzate şi datele culese vor fi înregistrate intr-o bază de date centralizată şi gestionată de 
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe prin operatorul Serviciului specializat pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân  
Înregistrarea se face cu titlu gratuit şi va cuprinde date referitoare la: 

- numele deţinătorului  
- adresa de domiciliu a deţinătorului sau sediul acestuia  
- adresa la care se află animalul (dacă aceasta nu coincide cu cea a domiciliului 

deţinătorului) 
- sexul animalului 
- data efectuării sterilizării, numărul microcipului şi alte observaţii (numele, 

specia, rasa, data naşterii, culoarea şi tipul blănii câinelui) dacă este cazul.  
 (2) Cheltuielile privind recensământul vor fi suportate de operatorul Serviciului 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 (3) Cu ocazia recensământului se va verifica dacă proprietarii câinilor din rasele 
periculoase nominalizate în art. 1 al OUG nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al 
câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, şi-au respectat obligaţiile prevăzute privind 
depunerea la sediul poliţiei a documentelor solicitate prin acest act normative, respective 
dacă câinii au urechile cupate şi/sau cozile tăiate. 
 Art. 11. - (1) Recensământul se va efectua în perioada 01 aprilie – 30 aprilie 2017 
de către Comisia de recensământ organizată în echipe formate la nivelul Serviciul 
specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân care vor fi compuse din personal medical 
veterinar abilitat să efectueze operațiunea de microcipare, funcționari însărcinați cu 
înregistrarea datelor, angajați de operator, și personal delegat al Poliţiei Locale pentru 
asigurarea siguranței acțiunii și respectarea obligațiilor stabilite prin prezentul Regulament. 
În componența echipelor de recensământ pot fi cooptați voluntari ai ONG-urilor de 
protecția animalelor.  
 (2) Persoanele fizice/juridice din municipiul Sfântu Gheorghe, deţinători de câini, 
au obligaţia de a oferi Comisiei de recensământ care se deplasează la 
domiciliul/reşedinţă/sediu acestora, toate informaţiile necesare în vederea recenzării 
câinelui/câinilor deţinut/deţinuţi şi de asemenea au obligaţia de a prezenta la momentul 
efectuării recensământului câinele/câinii în vederea microcipării. 
 Art. 12. - (1) În cazul în care animalul se află la domiciliul sau la reşedinţa 
deţinătorului de animale accesul persoanelor împuternicite în incinta se face cu acordul 
deţinătorului de animale. Acesta are dreptul de a refuza acordul numai în cazul în care face 
dovada sterilizării animalelor deținute. 
 (2) În perioada realizării recensământului canin, Comisia de recensământ va emite 
înştiinţări scrise pentru persoanele care nu au fost găsite la domiciliu au obligaţia ca, în 
termen de 15 zile de la primirea înştiinţării comunicate de către Comisia de recensământ, 
să se prezinte în locaţiile indicate prin înştiinţare pentru realizarea recensământului şi 
microciparea câinelui.  
 

Capitolul 4 
Sancţiuni 

 
Art. 13. - Nerespectarea următoarelor obligații prevăzute în prezentul Regulament 

constituie contravenţii și se sancționează după cum urmează:  
a) Nerespectarea prevederilor de la articolul 9 alin. (2) din prezentul regulament se 

sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 şi 600 lei;  
b) Nerespectarea prevederilor de la articolul 7, art. 9 alin. (1) şi (3) şi art. 11 alin. 



(2) din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 si 800 lei; 
c) Nerespectarea prevederilor de la articolul 12 alin. (1) din prezentul Regulament 

se sancţionează cu amendă de 500 lei; 
Art. 14. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se 

realizează de agenţii constatatori din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Sfântu 
Gheorghe.  

Prevederile prezentului Regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001 
privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.



Anexa nr. 1 
 

ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – STERILIZARE 
 

 
Nr.înreg. ………din…………………..  

Nume şi prenume  
Deţinător Adresa domiciliu  

 Adresă domiciliu animal*  
 Rasă  
 Sex  
 Vârsta  

Semnalmente  
Animal   

   
 Observaţii  
 Data sterilizării  
 Nr microcip  
 Nume şi prenume  
 Adresă, tel. cabinet  

Medic veterinar  
veterinar Semnătura si parafa  

   
 

* se completează daca adresa de domiciliu al deţinătorului nu este aceeaşi cu adresa la care este ţinut 
animalul 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


