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Nota * Amprenta stampilei este obligatorie. 

HOTARAREA NR. 138 
pentru modificarea si completarea Normelor privind detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe 

raza municipiului Tulcea aprobate prin HCL nr. 181/2005, actualizata 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 
26.05.2011; 

Examinand proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Normelor privind 
detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe raza municipiului Tulcea, aprobate prin HCL nr. 
181/2005, actualizata, proiect din initiativa primarului; 

Luand in discutie raportul prezentat de Servicii Publice SA, inregistrat sub nr. 
12127/17.05.2011; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere: 

- prevederile OG nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare; 

- prevederile OG 42/2004 – privind organizarea activitatii veterinare, aprobata prin 
Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile HG 984/2005 - privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor; 

- prevederile Legii nr. 61/1991 republicata – pentru sanctionarea faptelor de incalcare a 
unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice, republicata; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

In baza dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. 1 si 6 si art. 49 alin. 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se modifica si se completeaza Normele privind detinerea, cresterea si circulatia cainilor pe 
raza municipiului  aprobate prin HCL nr. 181/2005, actualizata, astfel: 
„Art.12 – Toţi câinii dupa varsta  de 3 luni vor fi vaccinaţi anual antirabic, iar vaccinarea va fi 
atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate.” 
“Art.14 – Vânătorii cu permis legal de vânătoare au dreptul să deţină unul sau mai mulţi câini de 
vânătoare pe care au obligaţia de a-i vaccina antirabic anual. Câinii de vânătoare vor purta la gât 
un semn metalic distinctiv.” 
„Art.17 – Orice persoană fizică sau juridică care creşte câini în scop comercial trebuie să fie 
autorizată de Asociaţia Chinologică şi Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 
Tulcea”. 
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„Art.27 alin. 1- In cazul câinilor fără stăpân, a câinilor accidentaţi, bolnavi sau găsiţi morţi pe 
domeniul public, serviciul de gestionare animale fara stapan (ecarisaj) va lua măsuri de strângere a 
acestora.” 
„Art. 28 alin. 1 litera b) - să posede şi să păstreze în bune condiţii carnetul de sănătate al câinilor, 
eliberat de medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii şi să-l prezinte pentru 
control persoanelor împuternicite prin prezentele Norme; 
„Art. 28 alin. 1 litera h) - persoanele fizice care detin in perimetrul administrat sau proprietate 
caini rasa comuna si/sau caini metisi, sunt obligate ca in termen de 6 luni de la adoptarea 
prezentelor Norme sa facă dovada sterilizării lor”; 
“Art.34 – Obligaţiile medicilor veterinari sunt stabilite de legislaţia specifică, după cum urmează: 
- medicii veterinari – funcţionari publici  din cadrul ANSVSA – conform Legea nr. 188/1999, 
HG 1415/1999, OG 42/2004, Legea 215/2004, 
- medicii veterinari contractuali din cadrul DSVSA conform HG 1415/1999, OG 42/2004, 
Ordin nr. 64/2007, 
- medicii veterinari de liberă practică concesionari, conform HG 114/2011, Contractele de 
concesiune, 
- medicii veterinari de liberă practică din cadrul cabinetelor, clinicilor, farmaciilor veterinare, 
conform Ordin 16/2008, Ordin 17/2008, Ordin 24/2008, 
- medicii veterinari din cadrul structurilor M.A.I. (legislaţie specifică în domeniu).” 
„Art.41 alin. 1- Constituie contravenţie la normele sanitare veterinare, conform Hotărârii 
Guvernului României nr.984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitare veterinare şi se sancţionează: 
-a)cu amendă de la 600 lei la 1200 lei, în cazul persoanelor fizice şi cu amendă de la 3,000 lei la 
6,000 lei pentru persoane juridice.” 
„Art. 41 alin. 2- Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal încheiat de către 
medicul veterinar oficial (inspector ANSVSA) sau de catre politistul local din cadrul Politiei 
Locale Tulcea.” 
„Art. 42 alin. 2- Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal încheiat de către 
medicul veterinar oficial (inspector ANSVSA) sau de catre politistul local din cadrul Politiei 
Locale Tulcea.” 
Art. 2. Cu data adoptarii prezentei hotarari, normele privind detinerea,  cresterea si circulatia 
cainilor pe raza municipiului Tulcea aprobate prin HCL nr. 181/30.06.2005, actualizata, se 
modifica si se completeaza in mod corespunzator. 
Art. 3. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
Hotararea a fost adoptata cu  21 voturi ale consilierilor. 
                                                                 

 
CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                 SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
      Jr. BRUDIU Maria                                           SEMEDULA Mariana Carmen 
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ANEXA  
                                                     LA H.C.L. NR.138/2011 
 

 
NORME 

 
PRIVIND DEŢINEREA, CREŞTEREA ŞI CIRCULAŢIA CÂINILOR PE RAZA 

MUNICIPIULUI TULCEA 
 

 CAPITOlUL 1 
 

 DISPOZIŢII GENERALE 
ART.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi  condiţiile  în care pot fi 

deţinuţi câinii  în Municipiul Tulcea în conformitate cu  prevederile prezentului regulament. 
ART.2 Deţinătorii de câini au obligaţia de a respecta prevederile sanitare veterinare şi de 

zooigienă a prezentului regulament privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, 
exploatarea, protecţia şi bunăstarea acestora.În sensul prezentului regulament, prin deţinător de 
câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice 
persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. Deţinătorii de câini au obligaţia 
de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de 
producţie, următoarele: 

a) un adăpost corespunzător 
b) hrană şi apă suficiente 
c) posibilitatea de mişcare suficientă; 
d) îngrijire şi atenţie; 
 e) asistenţă medicală.  
ART.3 Deţinătorii de câini au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă 

de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a 
nu le abandona şi/sau izgoni.Deţinătorii de câini au obligaţia de a îngriji şi trata în mod 
corespunzător un animal bolnav sau rănit.Deţinătorii de câini care selecţionează un animal 
pentru reproducţie au obligaţia de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice şi 
comportamentale ale speciei şi rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanţele, 
sănătatea şi bunăstarea descendenţilor. 

Deţinătorilor le este interzis să aplice rele tratamente şi cruzimi. 
ART.4 În sensul prezentului regulament, prin cruzime faţă de câini se înţelege: 
a) omorârea animalelor, cu intenţie; 
b) practicarea tirului pe câini 
c) organizarea de lupte între câini sau cu câini 
d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea; 
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e) folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme şi în 
scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi psihice, afecţiuni sau 
răniri; 

f) abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea omului 
h) maltratarea şi schingiuirea animalelor; 
i) intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unor câini sau altor scopuri 

necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor vocale, ablaţia ghearelor 
 j) provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace; 
 k) despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă; 
 l) capturarea câinilor prin alte metode decât cele prevăzute de lege; 
 m) folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea acestora 
 Art.5  – Toate animalele au în mod egal dreptul  la existenţă, în cadrul echilibrului 

biologic. Omul are obligaţia morală să respecte toate fiinţele vii şi mai ales animalele de casă. 
 Art.6 – Animalul de casă are dreptul la îngrijire şi întreţinere atentă. In nici un caz el nu 

trebuie abandonat, chinuit sau omorât. 
 Art.7  – (1)Prin animal de casă se înţelege orice animal ţinut sau care se intenţionează a fi 

ţinut de om, în special în locuinţe, pentru agrement şi companie. In categoria animalelor de casă 
sunt incluşi şi câinii.  

(2)Persoanele juridice care vor sa tina un animal, au obligatia sa-si imprejmuiasca 
incinta. 

 Art.8  – Creşterea şi întreţinerea câinilor în zonele de locuit ale municipiului Tulcea se 
face cu respectarea prevederilor din prezentele Norme. 

 Art.9  – Din punct de vedere al aplicării prezentelor Norme, câinii se clasifică şi se 
definesc după cum urmează: 

  a) câine de pază – acel câine care se ţine în casă sau în curte; 
  b) câine de vânătoare – acel câine care este întrebuinţat în scop de vânătoare, de 

către vânătorii recunoscuţi ca membrii ai Asociaţiei Generale a Vânătorilor şi posesori ai unui 
permis legal de vânătoare, valabil pe anul respectiv; 

         c) câine de agrement – acel câine care este crescut şi ţinut în locuinţă pentru agrement 
şi companie; 

        d) câini de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit 
Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; 

         e) câini din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog 
Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi 
metişii lor; 

         f) câini agresivi. 
 Art.10 – Câinii fără stăpân sunt acei câini  care circula liberi, fara insotitor, in 

locuri publice, conform OUG nr. 155/2001. 
 Art.11  – Declararea câinilor de rasă sau metis se face la 6 săptămâni de la naşterea lor, la 

circumscripţiile sanitare veterinare sau la cabinetele private de asistenţă sanitară veterinară, care 
vor elibera carnetul de sănătate al animalului. Pierderea, înstrăinarea sau moartea câinilor va fi 
declarată în termen de 8 zile de la producerea acestui fapt. 
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 Art.12  – Toţi câinii mai mari de 6 luni vor fi vaccinaţi anual antirabic, iar vaccinarea va 
fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate. 

 Art.13– (1) Orice persoană fizică are dreptul să deţină în locuinţa sa, tip bloc sau clădire 
cu mai multe apartamente,  câine de agrement sau de pază. Deţinătorul animalului este 
responsabil de sănătatea, igiena şi de asigurarea necesităţilor acestuia în concordanţă cu rasa. 
Este obligat să-i ofere hrană şi apă în cantităţi suficiente, să-i creeze posibilităţi adecvate pentru 
mişcare, să ia toate măsurile posibile pentru a preveni fuga câinelui. 

 (2) Cetăţenii prevăzuţi la alin.(1) sunt obligaţi să prezinte presedintelui de asociatie 
carnetul de sănătate al animalului, în cazul în care acesta îl solicită. 

(3)Creşterea şi întreţinerea câinilor în incinta imobilelor cu mai multe apartamente şi  curţi 
comune este permisă numai cu acordul majorităţilor proprietarilor sau locatarilor din imobilul 
respectiv între care este obligatoriu să fie inclus şi acordul vecinilor care locuiesc alături, cu un 
etaj mai sus şi cu un etaj mai jos în imobilul respectiv. Locatarii, prin presedintele asociatiei, cu 
majoritatea voturilor exprimate pot impune condiţiile de deţinere a câinilor în imobil. 
Persoanele fizice care deţin câini de paza în gospodărie, câini de agrement şi de vânatoare, sunt 
obligaţi sa obţină în prealabil acordul vecinilor. 

(4)În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă creşterea sau cazarea câinilor, 
lăsarea lor liberă. În curţile comune este permisă  creşterea sau cazarea câinilor numai dacă sunt 
ţinuţi legaţi sau în spaţiu îngrădit. 

(5) In mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu murdărească 
şi să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi). In caz contrar, vor fi 
obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate şi plata daunelor la 
solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari. 

(6) Asociaţia de proprietari/locatari este îndreptăţită să stabilească contribuţia deţinătorilor 
de animale la plata cheltuielilor de întreţinere pe apartamente.  

 Art.14  – Vânătorii cu permis legal de vânătoare au dreptul să deţină unul sau mai mulţi 
câini de vânătoare pe care au obligaţia de a-i vaccina antirabic din 6 în 6 luni. Câinii de 
vânătoare vor purta la gât un semn metalic distinctiv. 

 Art.15  – In curţile de folosinţă comună, toţi câinii de pază se ţin în incinte împrejmuite 
sau legaţi ziua şi noaptea, conform legislatiei in domeniu, dacă sunt dovediţi agresivi. 

 Art.16  – (1) Plimbatul câinilor în municipiul Tulcea este permis cu următoarele condiţii: 
 a) când se deplasează în locuri publice, însoţitorii trebuie să supravegheze câinii şi să-i 

conducă cu lesă, indiferent de mărime, iar cei de talie  mare şi încadraţi în categoriile de câini 
agresivi, cu botniţă; 

 b) accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă aceştia sunt conduşi cu lesă şi botniţă, 
nu este permis în magazine, localuri publice de consumaţie, instituţii publice, cinematografe, 
mijloace de transport în comun; 

 c) Plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu 
indicatoare “Accesul animalelor interzis!”; 

 d) Se interzice plimbarea câinilor, indiferent de talie şi rasă în locurile publice: Piaţa 
Civică, Parcul Piaţa Nouă, Parcul Personalităţilor, Parcul Lac Ciuperca. 
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(2) Insoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul plimbării: 
măturică, pungă PVC, mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câini. 

(3) După colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă în europubela sau eurocontainerul 
aparţinând deţinătorului câinelui sau asociaţiei de proprietari/locatari din care face parte 
deţinătorul sau în coşurile stradale. 

(4) Fac excepţie de la prevederile prezentului articol, alin.1 câinii aparţinând Ministerului 
Administraţiei  şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Justiţiei, care sunt 
însoţiţi şi se află în misiune. 

 Art.17 – Orice persoană fizică sau juridică care creşte câini în scop comercial trebuie să 
fie autorizată de Asociaţia Chinologică şi Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară Tulcea. 

 Art.18 – Nici un câine nu poate fi dresat într-un mod care să îi afecteze sănătatea, 
forţându-l să-şi depăşească capacităţile naturale sau să fie folosit în competiţii şi lupte care ar 
cauza vătămarea, suferinţa şi durerea inutilă a animalului. 

 Art.19 – Operaţiile chirurgicale de modificare a înfăţişării unui câine sau pentru alte 
scopuri non-curative pot fi făcute dacă medicul veterinar consideră necesar doar din motive 
veterinare, în beneficiul animalului sau în caz de prevenire a reproducţiei lor. 

 Art.20  – Toate acţiunile prin  care se determină moartea animalului trebuie să fie făcute 
cu minimum de suferinţă fizică, numai de către medicul veterinar în caz de nevoie, cu excepţia 
urgenţelor în care trebuie pus capăt suferinţei animalului. 

Art. 21 -  Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor în locurile publice 
ori în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari, fără consinţământul locatarilor. 

Art. 22 - Deţinătorul animalului are obligaţia să asigure cazarea şi întreţinerea acestuia în 
aşa fel încât animalul să nu poată părăsi necontrolat curtea sau locuinţa 

Art. 23 - Pe terenurile publice (parcuri, străzi intens circulate, spaţiile dintre blocuri) câinii 
pot fi conduşi sau ţinuţi numai cu lesă scurtă. Câinii agresivi, care muşcă, trebuie să poarte şi 
botniţă. Câinii pot fi lăsaţi liberi în spaţiile special amenajate pentru acest scop, dacă ei nu sunt 
retivi (greu de stapanit). În acest caz ei trebuie supravegheaţi pe rază de 50 metri, în aşa fel încât 
să nu sperie sau să deranjeze într-un fel copiii sau alţi trecători. 

Art. 24- Circulaţia în mijloacele de transport în comun se face în conformitate cu 
hotărârea firmei de transport, care are obligativitatea de a afişa acceptul sau interdicţia accesului 
cu animale în autovehicul. 

Art. 25 - În caz de nerespectare a prevederilor regulamentului  Primăria Municipiului 
Tulcea  poate să dispună interzicerea deţinerii animalului în respectivul loc. 

Art.26 – Cadavrele de câini vor fi incinerate. 
Art.27 – (1) In cazul câinilor fără stăpân, a câinilor accidentaţi sau bolnavi aflaţi pe 

domeniul public, Serviciul de ecarisaj va lua măsuri de strângere a acestora. 
(2) Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public şi privat al municipiului Tulcea se va 

face la cererea proprietarului, în caz că există, cu achitarea cheltuielilor de tratament şi 
întreţinere, plus amenda contravenţională stabilită pentru deţinătorul care a lăsat liber câinele pe 
domeniul public. 

(3) Eutanasierea câinilor se va face numai de către personalul sanitar abilitat în acest sens, 
cu respectarea metodelor prevăzute de legile naţionale şi internaţionale pentru protecţia 
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animalelor, ratificate de România şi se va aplica tuturor câinilor care nu sunt revendicaţi, 
adoptaţi, in conformitate cu OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a câinilor fără stăpân, modificata si completata ulterior, Legea nr. 205/2004 
privind protectia animalelor, modificata si completata ulterior, Legea nr. 60/2004 privind 
ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la 
Strasbourg la 23 iunie 2003. 

 
   
 CAPITOLUL 2  
OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI ŞI CONDIŢIILE DEŢINERII 

ACESTORA 
 
 Art.28  – (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor au următoarele obligaţii: 
  a) să declare toţi câinii pe care îi deţin, în termenul prevăzut; 
  b) să posede şi să păstreze în bune condiţii carnetul de sănătate al câinilor, eliberat 

de circumscripţia sanitară veterinară şi să-l prezinte pentru control persoanelor împuternicite 
prin prezentele Norme; 

  c) să prezinte câinii pe care îi deţin la circumscripţia sanitar-veterinară la ora, data 
şi locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acţiunilor de depistare, vaccinare şi 
administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acţiunilor sanitare veterinare 
dispuse de autoritatea sanitară veterinară de stat; 

  d) să prezinte anual toţi câinii mai mari de 6 luni pentru vaccinare antirabică. 
Vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate eliberat de 
circumscripţia sanitară veterinară; 

  e) să anunţe imediat medicului veterinar  posibilele cazuri de turbare, precum şi 
orice muşcătură produsă la om de către câinii pe care îi posedă sau îi îngrijesc; 

  f) este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop şi 
participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii; 

  g) cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de 
către proprietar sau de deţinătorul temporar al câinelui. 

h) persoanele fizice care detin in perimetrul administrat sau proprietate caini rasa comuna 
si/sau caini metisi, sunt obligate ca in termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor Norme sa-i 
sterilizeze”; 

(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor de luptă şi de atac prevăzuţi la art.9, 
lit.d),  e)   pe lângă obligaţiile specificate la alin.1, mai au şi următoarele obligaţii: 

a)să aibă vârsta minimă de 18 ani; 
b)să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 c)să nu fi fost condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei; 
d)să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică 

Internaţională şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe 
împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine periculos”, printr-o plăcuţă 
având dimensiunile de 15 x 25 cm; 
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e)să depună la sediul Poliţiei Municipiului Tulcea o adeverinţă în fotocopie, eliberată de 
Asociaţia Chinologică Română afiliată la Federaţia Chinologică Internaţională din care să 
rezulte încadrarea câinelui în categoriile şi rasa stabilită prin lege, precum şi o declaraţie pe 
propria răspundere cuprinzând următoarele date: 

f)numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip; 
g)efectuarea vaccinării antirabice şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare; 
h)efectuarea sterilizării câinilor din categoria câinilor de luptă şi de atac, prevăzuţi la art.9, 

lit.d); 
existenţa unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii 

prevăzuţi la art.9, lit.d). 
 f) Pierderea sau decesul unui câine, prevăzut la art.9, lit. d) şi e), precum şi înstrăinarea 

câinilor prevăzuţi la art.9, lit.e) vor fi declarate în termen de 48 de ore la Poliţia Municipiului 
Tulcea; 

g) accesul câinilor de luptă şi de atac în localurile publice, în mijloacele de transport în 
comun precum şi în alte locuri publice, cu excepţia drumurilor publice şi a căilor de acces către 
acestea, este interzis; 

h) dresajul şi antrenamentul câinilor sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin  
hotărâre de către Consiliul Municipal; 

(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor de luptă şi de atac prevăzuţi la art.9, 
lit.f),   pe lângă obligaţiile specificate la alin.1, mai au şi următoarele obligaţii: 

a) să înregistreze câinii la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică 
Internaţională şi să inscripţioneze în mod vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe 
împrejmuirea aferentă imobilului respectiv, avertismentul “Câine agresiv”, printr-o plăcuţă 
având dimensiunile de 15 x 25 cm; 

b) organele de poliţie, la sesizarea unei persoane sau a reprezentantului legal al acesteia, ori 
din oficiu, avertizează proprietarul sau deţinătorul temporar al câinelui să ia toate măsurile 
pentru prevenirea comportamentului canin agresiv; 

c) dacă proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor nu iau măsurile legale, Poliţia 
Municipiului Tulcea poate dispune plasarea câinilor într-un adăpost. 

 Art.29 – (1) Societăţile comerciale au obligativitatea să permită accesul echipajelor de 
ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor fără stăpân, iar în cazul în care societatea 
comercială doreşte să păstreze câinii aceştia vor fi adoptaţi doar după efectuarea operaţiilor de 
sterilizare, vaccinare, marcare. 

(2) Echipajele de ecarisaj nu au voie să ridice câinii sterilizaţi şi marcaţi din incinta 
societăţilor comerciale. 

ART.30  În zonele în care se permite creşterea şi întreţinerea şi menţinerea câinilor,trebuie 
respectată distanţa minimă de 10 m de la uşile şi ferestrele imobilelor locuite sau de la 
drumurile publice.  

ART.31  Câinii găsiţi liberi, neînsoţiţi,  neidentificaţi,  în locuri publice, se consideră câini 
fără proprietar şi vor fi capturaţi de serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân. Animalele pot 
fi revendicate în termenul legal, de la data capturării, după adeverirea proprietăţii şi achitarea 
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cheltuielilor aferente capturării şi întreţinerii. După expirarea perioadei de revendicare se 
procedează în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale pentru gestionarea populaţiei de 
câini fără stăpân, adica OUG nr. 155/2001. 

ART.32 Este interzisa cresterea de caini pe domeniul public in imprejmuiri 
improvizate, in jurul blocului, in garaje. 

ART.33 Proprietarul sau îngrijitorul unui câine care este ţinut în casă, curte sau apartament 
trebuie să se asigure că animalul, prin lătrat sau alte atitudini deranjante, nu conturbă liniştea 
vecinilor şi nu crează disconfort prin murdărirea cu dejecţii a suprafeţelor folosite în comun. 

Zgomotul provocat de latratul cainilor va fi masurat cu un aparat special pentru 
masurarea decibelilor. 

 CAPITOLUL 3 
 OBLIGAŢIILE MEDICILOR VETERINARI 
 
 Art.34  – Medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Tulcea 

sunt obligaţi să elibereze gratuit sau contra-cost carnete de sănătate pentru fiecare câine asupra 
căruia au intervenit cu operaţii de sterilizare sau este sub directa lor urmărire medicală. 

 
CAPITOLUL 4  
NORME SANITAR VETERINARE 
 
 ART.35Principala condiţie de deţinere a unui animal este cunoaşterea şi respectarea 

cerinţelor legislative prevăzute de normele sanitare veterinare, de protecţia mediului, sănătate 
publică, siguranţa publică, de protecţia şi bunăstarea animalelor. 

ART.36 Deţinătorii vor prezenta animalul la vaccinarea antirabică .Toţi câinii cu vârsta de 
peste 3 luni trebuie să fie vaccinaţi antirabic, apoi revaccinaţi o dată pe an, prin grija 
deţinătorului.Vaccinarea antirabică se face de către reprezentanţii autorităţii sanitare veterinare, 
şi anume medicii veterinari de circumscripţie teritorială împuterniciţi în acest sens. Despre 
vaccinarea antirabică a câinelui, medicul veterinar emite o adeverinţă de vaccinare, care 
serveşte şi la adeverirea proprietăţii.  

ART.37 Conduita în caz de muşcătură este reglementată de legislaţia sanitară veterinară. 
ART.38 Toţi deţinătorii de câini sunt obligaţi să furajeze, să adape şi să îngrijească 

animalul în mod corespunzător, să-l ocrotească de intemperii, de diferite boli şi la nevoie să-l 
trateze. 

ART.39 Întreţinerea câinilor presupune respectarea următoarelor cerinţe minime. 
      a)Deţinătorul are obligaţia să verifice cel puţin o dată pe zi starea de sănătate a 

animalului, furajarea, adăparea, modul de legare, şi dacă se constată nereguli, să ia măsuri de 
remediere. Echipamentele de furajare şă adăpare să fie din materiale care nu dăunează sănătăţii 
animalului şi să fie întreţinute curate. 

b)Trebuie să fie asigurată apă la discreţie. 
c)Fiecărui animal care nu este ţinut legat sau în boxă trebuie să i se asigure un spaţiu unde 

să se poată refugia la nevoie. Animalelor ţinute legate sau în boxă trebuie să le fie asigurată 
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mişcarea liberă pentru cel puţin o oră pe zi.Nu este permisă legarea câinilor cu lesă sugrumantă 
sau cu cuie, a animalelor bolnave, a femelelor în ultima treime a gestaţiei sau care alăptează. 

d) Cuşca pentru câine trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: să fie construită dintr-
un material termoizolant, să nu dăuneze sănătăţii animalului, să nu aibă margini ascuţite, să 
protejeze animalul de intemperii, să nu facă condens, să fie suficient de spaţioasă, asfel încât 
animalul să poată să stea în picioare, să poată să se culce comod, dar nici să nu fie prea mare, 
încât animalul să o poată încălzi cu temperatura corpului. Cuşca trebuie menţinută curată, 
uscată, fără insecte, intrarea să fie coresunzătoare taliei, acoperită dacă este posibil cu perdea de 
cauciuc. Locul unde este amplasată să fie drenat, să nu permită băltirea apei şi a urinei, să fie 
ferit de soare puternic. Dejecţiile trebuie îndepărtate constant. 

e) Câinele poate fi ţinut legat numai dacă în perimetrul lanţului este o cuşcă. Legarea se 
face cu o curea suficient de lată, care să nu producă leziuni, nefiind permisă legarea direct cu 
lanţ. Lanţul trebuie să aibă o grosime de maxim 3,2 mm. Lanţul va culisa pe o sârmă de cel 
puţin 6 metri, în aşa fel încât câinele să se poată mişca pe ambele părţi pe o lăţime de 2,5 metri 
pe fiecare parte. Pe această suprafaţă nu trebuie să fie obstacole. 

      f)Câinele poate fi ţinut în boxă numai dacă se asigură în interiorul acesteia o cuşcă 
corespunzătoare. Boxa trebuie să aibă o suprafaţă corespunzătoare taliei animalului (de ex. 
pentru un câine de 20-30 kg trebuie asiguraţi 6 m2; pentru fiecare animal în plus ţinut în aceeaşi 
boxă trebuie asiguraţi încă 3 m2). Boxa trebuie astfel construită încât să nu producă leziuni, să 
absoarbă umiditatea sau să fie drenată, să poată să fie curăţată, să fie ferită de soare puternic, să 
nu permită evadarea animalului. În boxă animalele nu se leagă. Animalele de acelaşi sex, ajunse 
la maturitate sexuală, nu se ţin împreună în boxă. Dacă există mai multe boxe alăturate, acestea 
trebuie amenajate în aşa mod încât animalele să nu poată sări în boxa învecinată sau să nu se 
poată muşca prin pereţii despărţitori. Se recomandă ca reproducerea câinilor să se facă în mod 
dirijat, şi numai atunci când deţinătorul are condiţii de creştere şi îngrijire a produşilor rezultaţi 
şi se asigură de posibilitatea plasării acestora, pentru a evita apariţia câinilor supranumerari. 

g)Eutanasia este admisă când animalul suferă de o boală gravă, nevindecabilă, şi trebuie 
efectuată doar de un medic veterinar prin metode care în mod cert nu implică suferinţe 
suplimentare animalului. La cererea proprietarului medicul veterinar poate să ucidă animalul 
dacă dreptul de proprietate este deplin lămurit sau în cazul în care uciderea este impusă de lege. 
Procedura se execută fără asistenţă publică. 

     h) În cazul în care animalul nu este bolnav, dar, din anumite motive obiective, 
întreţinerea acestuia devine imposibilă, se impune încercarea tuturor posibilităţilor de a găsi o 
gazdă nouă sau plasarea la un azil corespunzător. În niciun caz animalul nu poate fi abandonat, 
acest fapt reprezentând o traumă mai mare decât eutanasia, şi în acelaşi timp un pericol pentru 
sănătatea şi siguranţa publică. 

 
CAPITOLUL 5 
SANCŢIUNI 
 
Art.40  – (1) Constituie contraventie, conform prevederilor Legii 61/1991 - pentru 

sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii 
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publice, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu sunt 
comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale sa constituie infractiuni: 

a) lasarea in libertate fara supraveghere a cainilor cu stapan – detinator in alte conditii 
decat cele prevazute in prezentul Regulament, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 
lei. 

b) tulburarea linistii locuitorilor prin provocarea de zgomote sau larma prelungita si 
nejustificata se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei . 

c) cresterea pe domeniul public a cainilor in imprejmuiri impovizate, in jurul blocului 
sau in garaje, se sanctioneaza cu amenda de la 300-500 lei si desfiintarea adaposturilor 
improvizate pe cheltuiala celui care le-a improvizat. 

(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se va face de catre Politia Locala Tulcea. 
 Art.41  – (1) Constituie contravenţie la normele sanitare veterinare, conform Hotărârii 

Guvernului României nr.984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele 
sanitare veterinare şi se sancţionează: 

-a)cu amendă de la 500 lei la 1000 lei: 
-permiterea accesului câinilor în ferme zootehnice şi în unităţi care prelucrează, 

depozitează sau valorifică produse de origine animală, în pieţe, în târguri şi în alte locuri 
publice, cu excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai 
Ministerului Apărării Naţionale, câinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu 
handicap,  precum şi a câinilor de vânătoare prevăzuţi cu botniţă şi conduşi în lesă de persoane 
autorizate; 

- b)cu amendă de la 300 lei la 600 lei: 
-lovirea, chinuirea, părăsirea sau creşterea animalelor în condiţii de nerespectare a 

normelor sanitare veterinare; 
-neaplicarea şi nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia şi 

bunăstarea câinilor cu privire la  adăpostire, hrană, îngrijire, sănătate, ucidere sau eutanasiere; 
- c)cu amendă de la 400 lei la 800 lei: 
-neprezentarea câinilor de către deţinător pentru vaccinarea antirabică şi pentru executarea 

altor operaţiuni sanitare veterinare la locul, data şi ora stabilită de medicul veterinar; 
-neacordarea sprijinului necesar de către proprietarii sau însoţitorii câinilor, pentru 

efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare şi administrare a unor produse biologice sau 
medicamente. 

(2) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal încheiat de către 
medicul veterinar din cadrul DSVSA Tulcea sau de catre politistul local din cadrul Politiei 
Locale Tulcea. 

 Art. 42 – (1) Constituie contravenţie la prezentele norme şi se sancţionează: 
a)cu amendă de la 1000 lei la 4000 lei: 
-organizarea de către deţinătorii de câini a competiţiilor şi luptelor cu câini de talie mijlocie 

şi mare în municipiul Tulcea, dacă fapta nu este săvârşită în astfel de condiţii încât  să constituie 
infracţiune potrivit Legii nr.60/2003; 

b)cu amendă de la 70 lei la 150 lei: 



 57

-nedeclararea câinilor de catre persoanele fizice, conform art.7 alin. 1 coroborat cu art. 11 
din prezentele Norme; 

- neprezentarea carnetului de sanatate presedintelui de asociatie conform art. 13 alin. 2 din 
prezentele Norme; 

c)cu amenda de la 150-300 lei pentru nerespectarea  prevederilor art. 7 alin. 2 din 
prezentele Norme. 

d)cu amendă de la 60 lei la 100 lei: 
accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă aceştia sunt conduşi cu lesă şi botniţă, în 

magazine, localuri publice de consumaţie, instituţii publice, cinematografe, mijloace de 
transport în comun; 

e) cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei: 
abandonarea de câini, precum şi a puilor lor de către orice persoană fizică sau juridică pe 

domeniul public sau privat al municipiului Tulcea; 
aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de câini pe domeniul 

public sau privat al municipiului Tulcea; 
f) cu amendă de la 100 lei la 250 lei: 
pentru încălcarea prevederilor art.16, alin. 1 lit.a) şi d) si alin. 2 din prezentele Norme; 
g) persoanele fizice care refuza sa sterilizeze cainii rasa comuna si/sau cainii metisi pe 

care-i detin in perimetrul administrat sau proprietate vor achita suma de 10 lei / an / animal. 
h) persoanele juridice care refuza sa sterilizeze cainii rasa comuna si/sau cainii metisi 

pe care-i detin in perimetrul administrat sau proprietate vor achita suma de 30 lei / an / 
animal. 

(2)  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de catre medicul veterinar 
din cadrul DSVSA Tulcea si /sau politistul local din cadrul Politiei Locale Tulcea,  printr-
un proces-verbal încheiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată. 

(3) Impotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se 
poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. 

- Plângerea însoţită de copia de pe procesul-verbal se depune la organul din care face parte 
agentul constatator, urmând a fi soluţionată în conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi 
completată. 

                             
 CAPITOLUL 6 
 Dispoziţii finale 
 
 Art.43  – In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor Norme, 

medicii veterinari care îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Tulcea în cadrul 
circumscripţiilor sanitare veterinare vor întocmi o evidenţă cu privire la numărul de câini de 
talie mijlocie şi mare din rasele precizate la art.9, lit.d) şi e). 
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 Art.44 – Incepând cu data adoptării prezentei hotărâri, Biroul Registrul Agricol din 
cadrul Primăriei Municipiului Tulcea va înregistra în Registrul agricol numărul de câini deţinuţi 
de orice persoană fizică din municipiul Tulcea. 

 Art.45  –Servicii Publice SA vor lua  măsuri de strângere a câinilor fără stăpân, în 
conformitate cu prevederile legale, respectiv OUG 155/2001 si a contractului de delegare a 
gestiunii incheiat cu Consiliul Local.    

 
HOTĂRÂREA  NR.139 

PRIVIND ATESTAREA ÎN FUNC ŢIA DE ADMINISTRATOR DE IMOBILE LA ASOCIA ŢIILE DE PROPRIETARI DE PE 
RAZA MUNICIPIULUI TULCEA A PERSOANELOR FIZICE CARE AU PROMOVAT EXAMENUL DIN DATA DE 15 

APRILIE 2011 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 mai 
2011. 

Examinând proiectul de hotărâre privind atestarea în funcţia de administrator de imobile la 
asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Tulcea a persoanelor fizice care au promovat examenul 
din data de 15 aprilie 2011, proiect din iniţiativa primarului; 

Luând în discuţie raportul întocmit de Direcţia Administraţie Publică Locală, înregistrat sub nr. 
11764/12.05.2011 şi procesul verbal al comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcţia de 
administrator de imobile în cadrul asociaţiilor de proprietari din data de 15 aprilie 2011 înregistrat, sub nr. 
10693/03 mai 2011; 

Reţinând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Având în vedere prevederile: 

- Legii nr.230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari; 

În temeiul art. 36 alin. 1 şi 9, art.45 alin. 1 şi 6 şi art.49 alin. 1 şi 2 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se atestă în funcţia de administrator de imobile la asociaţiile de proprietari de pe raza municipiului Tulcea 
următoarele persoane fizice care au absolvit examenul de atestare din data de 15 aprilie 2011 : 

- ZUGRAVU OVIDIU 
- CONSTANTINESCU RAZVAN 
- NICOLAEV JENIA 
- EPURE ROMICA 
- LUPU GEORGETA 
- COSMICI AURORA DOINA 
- PROFIR VALENTINA 
- RUSU ANICUTA 
- CHERMENSCHI LUCICA 
- GEORGESCU MARIOARA 
Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Tulcea să dispună atestarea şi eliberarea 

certificatelor de atestare persoanelor nominalizate în art.1.   
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