
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT  
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din 

municipiul Craiova 
 
 

             
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29.08.2013; 

Având în vedere raportul nr.118883/2013 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 
din municipiul Craiova;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 şi 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată, aprobată prin Legea nr.3/2003; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborate cu alin.6, lit. a, pct.19, art.45, alin.1 şi 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul 

Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârile 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2011 şi nr.319/2009.  
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi S.C. Salubritate 
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 
 

 
INIŢIATOR,                  AVIZAT, 

PRIMAR,                  SECRETAR, 
Lia-Olguţa VASILESCU                    Nicoleta MIULESCU 

 
 
 
 



 

                                                                                                   
 

DIRECŢIA SERVICII PUBLICE 
Serviciul Administrarea şi Monitorizarea  
Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr.118883 /08.08.2013 
 
 
 
               APROBAT, 
                           PRIMAR 
             Lia Olguţa VASILESCU 

 
 
 
 

RAPORT 
 

 
 
 
 În conformitate cu prevederile art. 8, alin. 1 din Legea nr. 51/2006, modificată, 
autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în 
tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul 
funcţionării serviciilor de utilităţi publice. 
 Potrivt prevederilor art. 22 şi art. 23 din actul normativ sus menţionat, gestiunea 
serviciilor de utilităţi publice poate fi organizată ca gestiune directă sau gestiune 
delegată, modalitatea de gestiune stabilindu-se prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, iar raporturile juridice dintre 
unităţile administrativ-teritoriale şi operatorii serviciilor de utilităţi publice în cazul 
gestiunii delegate sunt reglementate prin hotărâri de atribuire şi contracte de delegare a 
gestiunii adoptate, respectiv aprobate de autorităţile deliberative ale unităţilor 
administrativ-teritoriale. 
 În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. m din O.G. nr. 71/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, serviciul de 
ecarisaj este un serviciu de administrare a domeniului public şi privat de interes local. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2011, s-a aprobat  modalitatea gestiunii 
delegate pentru serviciul de ecarisaj din municipiul Craiova, cu atribuirea directă a 
contractului de delegare, către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. precum şi 
concesionarea către aceasta a bunurilor aflate în proprietate publică şi privată a 
municipiului Craiova specifice serviciului de ecarisaj. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 417/2011, s-a 
aprobat  contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din municipiul 
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Craiova nr. 199265/2011, modificat de actul adiţional nr.1/2013 contract de         
delegare care cuprinde în anexa 2 regulamentul serviciului de ecarisaj. 
 Având în vedere că prin Hotărârea Consiliului Local nr.351/2013 s-a aprobat 
concesionarea către S.C. „Salubritate Craiova” S.R.L. a bunului „construcţie adăpost 
canin-etapa I”, iar activitatea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul 
S.C Salubritate Craiova  va cuprinde şi alte reglementări în vederea asigurării 
reducerii treptate a numărului de câini fără stăpân din municipiul Craiova, precum şi 
asigurarea liniştii şi securităţii cetăţenilor din municipiu, supunem spre aprobare 
Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele: 
1.Aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul 
Craiova, prevăzut în anexa la prezentul raport; 
2.Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr.417/2011. 
3. Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 319/2009.  
 
 
 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,    DIRECŢIA SERVICII PUBLICE, 
    Monica NASTASĂ         Alin GLĂVAN 
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REGULAMENT 
PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE ECARISAJ DIN 

MUNICPIUL CRAIOVA 
 

Capitolul I  
Generalităţi 
  
Art. 1: Prezentul Regulament  stabileşte măsurile privind gestionarea  câinilor  cu şi fără stăpân   
din municipiul Craiova, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor,  în conformitate  cu 
principiile şi reglementările prevăzute în: 
—Ordonanţa de Urgenţă nr.155/21.11.2001 - privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân – cu modificările şi completările ulterioare; 
—Legea nr. 227/23.04.2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
—Ordonanţă de urgenţă nr.55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau 
agresivi – cu modificările şi completările ulterioare; 
—Ordonanţa nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările  
ulterioare;  
—Ordonanţa Guvernului nr. 42/29.01.2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 
pentru siguranţa alimentelor – cu modificările şi completările ulterioare; 
—Legea  nr.205/26.05.2004 - privind protecţia animalelor,  cu modificările şi completările 
ulterioare 
—Hotărârea Guvernului nr. 955/15.06.2004 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
—Ordinul nr. 523/31.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor; 
 
Art.2: În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) caine fără stăpân - orice animal care circulă liber, fără însoţitor, în locuri publice, nu are 
adăpost ori se găseşte în afara proprietăţii stăpânului sau a deţinătorului său.  
b) deţinător de ciini- proprietarul unui ciine, precum şi orice persoană fizica sau juridica care 
deţine cu orice titlu valabil un ciine   
c) câine periculos – câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, după cum 
urmează: 

    - Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul 
Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor; 
    - Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog 
Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi 
metişii lor. 

d) câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale 
domestice în locuri publice sau private si orice caine care participa la lupte intre caini sau care a fost 
antrenat in acest scop;  
e) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere, prin 
metode stabilite de medicul veterinar, in functie de starea de sanatate a animalului; 
f) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior 
câinele, dovedita cu carnetul de sanatate completat la zi; 
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g) abandonul -  lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul 
public, fără hrană, adăpost şi tratament medical; 
h) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a animalelor cu 
şi fără stăpân, care sunt bolnavi cronici şi incurabili; 
i) câine utilitar – acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat 
şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi salvare, 
însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată; 
j) operatorul serviciului de ecarisaj – persoana juridică careia i s-a atribuit contractul de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj.  
 

Capitolul II  
Serviciul public de ecarisaj în municipiul Craiova 
 
Art.3: Serviciul de gestionarea a cainilor fara stapan din municipiul Craiova este organizat prin 
grija şi coordonarea administraţiei publice locale, urmărind în principal: 
a) estimarea populaţiei canine fara stapan de pe domeniul public; 
b) individualizarea şi înregistrarea câinilor fără stăpân capturati din Craiova; 
c) supravegherea habitatelor; 
d) controlul revendicarilor si adoptiilor; 
e) capturarea  animalelor fără stăpân de pe domeniul public sau privat al unitatii administrativ 
teritoriale; 
f) aplicarea măsurilor necesare în vederea reducerii numărului de câini fără deţinător, stoparea 
înmulţirii nedorite şi necontrolate a câinilor de pe domeniul public sau privat, prevenirea 
abandonului şi a pierderii câinilor; 
g) eutanasia câinilor fără stăpân  cu boli cronice si incurabile constatate prin medici veterinari 
de liberă practică, conform legii în vigoare; 
h) programe de informare, educaţie şi responabilizare a cetăţenilor. 
Art.4: Prestarea serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova se va face în condiţii de transparenţă, 
prin asigurarea:  
a) satisfacerii cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică ale comunităţii locale; 
b) continuităţii activitatii; 
c) ridicării permanente a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai acvtivitatii prestate ; 
d) protecţiei şi conservării mediului natural şi construit; 
e) menţinerii condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igienă şi sănătate publică. 
Art.5: Serviciul de ecarisaj în municipiul Craiova se va realiza cu respectarea normelor privind 
capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, potrivit 
Contractului de delegare a gestiunii acestei activitati. 
Art.6:  Operatorul serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova va acţiona în interesul comunităţii 
locale şi răspunde faţă de modul în care organizează şi coordonează activitatea de gestionare a 
câinilor fără stăpân în municipiul Craiova. 
Art.7: Beneficiarii serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova sunt cetăţenii municipiului Craiova. 
Art.8: Operatorul  serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova va îndeplini obligaţia de  raportare 
lunară a activităţilor desfăşurate în cadrul adăpostului catre  Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Dolj şi catre compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova. 
Art.9:  La actiunile operatorului serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova de adapostire, 
vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie şi eutanasie, pot participa reprezentanţi ai organizaţiilor 
pentru protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită acest lucru, în baza unui program orar 
prestabilit.  Accesul acestora este permis in zilele de marti, intre orele 11.00-12.00 si miercuri, intre 
orele 11.00-12.00, in baza tabelului transmis de ONG-urile partenere, cu o zi inainte, pentru 
evidentierea persoanelor care doresc sa participe la aceste actiuni. 
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Art.10:  Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări a 
acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului   serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova. 
Art.11: Ansamblul măsurilor de protecţie a cainilor fără stăpân, precum şi de prevenire a apariţiei 
sau creşterii numărului cainilor din această categorie, va fi iniţiat, coordonat şi controlat de 
reprezentanţii operatorului , în strânsă colaborare cu reprezentanţii administratiei locale, Direcţiei 
Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj, precum şi cu organizaţiile de protecţie a 
animalelor, asociaţiile chinologice. 
 
Finanţarea serviciului de ecarisaj 
Art.12: Finanţarea prestaţiilor operatorului  serviciului  de ecarisaj din Municipiul Craiova, potrivit 
tarifelor  cuprinse în Contractul  pentru delegarea acestui serviciu public,  se asigură de către  
Consiliul Local al Municipiulu Craiova, prin alocarea fondurilor financiare către operatorul 
serviciului, în limita bugetului local anual si din donatii sau sponsorizari. 
  
Sesizarea operatorului serviciului  de ecarisaj în municipiul Craiova 
 

Art.13:  Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează  pe baza reclamaţiilor scrise sau 
telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate: 
 Dispeceratului  operatorului acestui serviciu public; 
 Primăriei Municipiului  Craiova, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistrate la Serviciul 
Centru de Informare pentru Cetateni,  prin corespondenţă electronică, cât şi prin sesizări telefonice 
la numarul – 0251 984; 
 Reclamatiile care se refera la caini agresivi sa fie si scrise. 
Art.14:   Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină obligatoriu 
datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de telefon) dar şi date 
explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, elementele de identificare a 
câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.); 
Art.15:  Operatorul serviciului de ecarisaj în municipiul Craiova va da curs reclamaţiilor în ordinea 
stabilită prin dispeceratul serviciului, funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de alte activităţi 
aflate în desfăşurare la acel moment. 
Art.16:  Operatorul  serviciului de ecarisaj in municipiul Craiova este obligat să acţioneze de 
urgenţă în toate situaţiile în care se constată că prezenţa câinilor fără stăpân pe domeniul public 
impun o intervenţie promptă, rapidă.   
Art.17:  Operatorii şi personalul angajat în cadrul  societăţii comerciale care prestează serviciul de 
ecarisaj în Municipiul Craiova se pot autosesiza  cu privire la apariţia unei situaţii care necesită 
intervenţia şi pot acţiona în consecinţă, potrivit unui program de lucru zilnic/săptămânal, după caz. 

Priorităţile de capturare pentru cainii fara stapin sunt următoarele: 
               - câinii agresivi; 

                  -femelele gestante; 
                  -femelele în perioada de reproducere; 
                  -animalele bolnave sau rănite. 
Art.18:  Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân  de pe domeniul public se efectuează 
permanent, în tot cursul anului, conform programului de prestare al serviciului, prin utilizarea de 
dotări speciale, echipamente de lucru şi dispozitive - crose speciale, plase, cuşti-capcană, pusti si 
pistoale cu tranchilizante sau lansatoare de seringi de uz veterinar cu produse imobilizante, cu 
respectarea normelor privind capturarea  şi transportul câinilor, prevăzute de reglementările legale 
în vigoare. 
Art.19:  Câinii fără stăpân vor fi capturaţi şi transportaţi  în adăpostul special amenajat cu 
autospecialele pentru transportul câinilor, în cuşti individuale, astfel încât să se asigure câinilor 
siguranţă,  securitate, protecţie impotriva intemperiilor şi aerisire adecvată. 
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Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni  capturaţi  pe domeniul public al 
municipiului Craiova 
Art.20:  Câinii capturaţi pe domeniul public se transportă în adăpostul  autorizat, unde sunt evaluaţi 
medical de către un medic veterinar de liberă practică, sub aspectul stării de sănătate, al 
comportamentului, fiind supuşi identificării prin metoda microcipării sau crotalierii şi înregistrării 
în evidenţele adăpostului respectiv in Registrul de intrare în adăpost şi Fişa de evidenţă. 
Cainilor din adăpost li se asigură  spaţii de cazare, funcţie de  mărime, sex, vârstă, stare de sănătate,  
comportament, etc, cu respectarea prezentului regulament şi a  dispoziţiilor legale, respectând 
condiţiile sanitar–veterinare şi pentru bunăstarea animalelor cerute pentru funcţionarea unui adăpost 
pentru câini. 
Art.21: Evaluarea agresivităţii cainilor se poate realiza si de catre medicul veterinar de liberă 
practică  care va realiza operaţiunile medicale de evaluare iniţială la intrarea în adăpost precum şi pe 
parcursul cazării în adăpost. 
 
Măsuri de îngrijire a câinilor fără stăpâni din adăpost 
Art.22:  Câinii  fără stăpâni sunt protejaţi de lege în egală măsură cu  cei ce au deţinător. 
Art.23. Câinii capturaţi se ţin în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, 
controlul bolilor, curăţenia şi dezinfectarea adăpostului, cu respectarea legislaţiei specifice în 
vigoare. 
Art.24:  Câinii din adăpost vor fi deparazitaţi  şi vaccinaţi antirabic, hrăniţi, sterilizati si crotaliati, 
cu respectarea normelor medicale sanitar – veterinare în vigoare. 
Art.25: Asociaţiile de protecţie a animalelor vor putea contribui la tratamentul veterinar al  unor 
exemplare de câini  aflaţi în adăpost, ale căror costuri de îngrijire exced prevederile Contractului de 
delegarea al acestui serviciu public, prin adoptia lor, tratarea in adapostul propriu, cu respectarea 
conditiilor din formularul de adoptie. 
Art.26:  Câinii din adăpost care nu au fost revendicaţi timp de 2 zile de la intrarea in adapost vor  fi 
sterilizaţi , cu respectarea legislaţiei sanitar - veterinare şi de protecţie a animalelor,   
Art.27: Evidenţa câinilor din adăpost se va face prin înregistrări în registre speciale de catre 
personalul de specialitate al adapostului – medic veterinar si tehnician, vizate de medicul veterinar 
reprezentant al cabinetului medical veterinar legal constituit conform Legii nr. 160/1998 şi care 
prestează serviciile de asistenţă sanitara-veterinară in baza unui contract. In registre se vor 
menţiona: 
                - numărul de câini prinşi,  
                -data capturării, 
                -locaţia capturării,  
                -data şi ora cazării în adăpost,  
                -caracteristicile individuale ale animalului, 
                - revendicările, 
                - adoptiile,  
           -eutanasierile, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează    
eutanasia, 
                -numărul de identificare/tatuaj, 
                - numărul fişei de adopţie,  
                -data vaccinării antirabice,  
                -data sterilizării, 
                -data predării cadavrelor în vederea incinerării  
                -persoanele care au instrumentat manoperele respective, potrivit prevederilor legale; 
 
 
Eutanasierea câinilor  fără stăpân 
 
Art.28: Eutanasierea câinilor fără stăpân din adăpost este posibilă doar în cazul  exemplarelor   
diagnosticate de medicul veterinar de liberă practică, cu boli cronice si incurabile. 
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Art.29:  Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform prevederilor legale. Medicul 
veterinar care posedă atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari este 
singura persoană care poate efectua eutanasierea, are acces la barbiturice şi poate decide în privinţa 
utilizării medicamentelor periculoase. 
Art.30: Medicul veterinar de liberă practică va documenta  înregistrările privind câinii eutanasiaţi, 
cu menţionarea substanţei utilizate şi numele medicului veterinar de liberă practică care a realizat 
eutanasia,  precum si elementele de indentificare ale  cainelui.  
Art.31: Eutanasierea câinilor fără stăpâni din adăpost în alte condiţii decât cele prevăzute de 
prezentul regulament şi de dispoziţiile legale aplicabile este strict interzisă. 
Art.32: Cadavrele câinilor vor fi incinerate, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, 
grăsimi, carne, faină proteică şi alte produse. 
 
Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân 
Art.33: Exemplarele de câini din adăpost vor putea fi revendicate sau adoptate numai în baza 
Declaraţiei-angajament(anexa 1) respectiv a Formularului de adopţie (anexa 2) completate şi 
semnate de către solicitanţi, stabilite potrivit legii. 

Operatorul serviciului public  de ecarisaj în Municipiul Craiova are obligaţia ţinerii la zi a 
evidenţelor privind revendicarea şi adopţia câinilor din adăpost. 
Art.34: O persoana fizica poate adopta cel mult doi caini, iar ONG-urile pot face adoptii, cu 
conditia sa faca dovada detinerii, cu orice titlu, a unui loc amenajat si organizat in conditiile legii 
pentru cresterea cainilor, in functie de capacitatea acestuia, sau cu dovada unei cereri de adoptie 
internationala. 
Art.35: Revendicarea câinilor din adăpost se soluţionează cu prioritate, în cel mai scurt timp 
posibil, dar nu mai mult de 48 de ore. 

Cuantumul valoric al acestor cheltuieli este stabilit potrivit tarifelor aprobate prin Contractul 
de delegare a gestiunii serviciului public  de ecarisaj în Municipiul Craiova. 

In cazul in care cainele care a fost revendicat/adoptat si ulterior este gasit sau abandonat pe 
domeniul public, persoanele fizice sau juridice pierd dreptul de revendicare/adoptie din adapost si 
platesc o amenda, conform art.50.  

Prevederea se aplica si in cazul pierderii a mai mult de doi caini. 
Art.36:  Încredinţarea spre adopţie a câinilor din adăpost/adăposturi se face numai după sterilizare, 
vaccinare antirabică, deparazitare, identificare şi înregistrare în registre speciale. 
 Cainii care fac obiectul adoptiei se identifica obligatoriu si prin microcipare. 
Art.37:  Persoana fizica sau juridica care adopta un caine are obligatia de a se ingriji de el ca un 
bun proprietar, iar in cazul in care nu-l mai doreste, are obligatia sa-l predea operatorului serviciului 
public de ecarisaj din municipiul Craiova, neavand dreptul sa-l instraineze. 
 Detinerea la sediile si punctele de lucru ale societatilor comerciale si ale institutiilor de stat a 
unor caini de paza se va face cu asigurarea unor boxe sau tarcuri pentru inchiderea cainilor pe timp 
de zi sau pe perioada desfasurarii activitatii si a unei imprejmuiri corespunzatoare a spatiului de 
paza, pentru a preveni accesul liber al acestora pe doemeniul public. In cazul in care un astfel de 
caine este gasit pe domeniul public se va considera ca este fara stapan si va fi capturat si transportat 
la adapostul autorizat. 
Art.38: Cainii care indeplinesc conditiile de adoptie, nerevendicati in termen de doua zile, pot fi 
adoptati de persoane fizice sau juridice, de la sediul adapostului. 
 
 
Registrul ciinilor cu stapin din Municipiul Craiova 
 
Art. 39:  Registrul ciinilor cu stapin  din Municipiul Craiova se va tine prin grija operatorului 
serviciului de ecarisaj, si va consta  în  gestionarea la nivel local a unei baze de date unice privind 
cainii detinuti de persoane fizice sau juridice din Municipiul Craiova, cu scopul de a identifica cât 
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mai uşor proprietarii, cainii vaccinati  şi sterilizati, precum şi pentru a elabora planurile pentru 
prevenirea apariţiei sau creşterii numărului cainilor fara stapin. 
Art. 40:   Registrul cainilor cu stapin este o evidenţă complexă, în format document şi în format 
electronic, în care sunt înregistrate datele privitoare la: proprietar (nume şi prenume), adresă, date 
personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea într-o asociaţie, nr. identificare microcip/crotalie. 

  Accesul la Registrul cainilor fara stapin se va putea face la cererea scrisă a reprezentanţilor 
cabinetelor de medicină veterinară, policlinicilor sau spitalelor veterinare,  contra cost, conform 
taxelor si impozitelor locale.  
Art. 41: Câinii care fac parte din categoriile definite ca fiind periculoşi se vor supune şi 
reglementărilor legale în vigoare, stabilite potrivit prevederilor O.U.G. nr. 55/30.04.2002 privind 
regimul de deţinere a câinilor periculoşi, aprobată prin Legea nr. 60/2003 – cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Art.42:   În mod alternativ,operatorul poate dispune alocarea de fonduri pentru achiziţionarea  şi 
funcţionarea unei clinici mobile pentru sterilizarea câinilor cu şi fără deţinător. În acest caz, 
acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare vor fi efectuate şi 
cu ajutorul clinicii mobile dotată cu instrumentarul, produsele farmaceutice de uz veterinar şi 
consumabilele medicale veterinare necesare. 
  Funcţionarea clinicii mobile pentru sterilizarea cainilor va respecta exigenţele prevăzute 
de legislaţia sanitară-veterinară sub aspectul  autorizării funcţionării şi va fi deservită de către 
medici veterinari de liberă practică înscrişi în Colegiul Medicilor Veterinari. 
Art.43:  Sterilizarea este obligatorie pentru toti câinii cu şi fără stăpân  de pe teritoriul administrativ 
al municipiului Craiova, cu excepţiile celor pentru care proprietarul accepta plata unei taxe de 500 
lei/an/caine. 
Art.44:    Nu vor fi supuşi sterilizării următoarele categorii de caini: 
             -femelele care se află în perioada de alăptare; 
           - animalele a căror stare de sănătate nu permite efectuarea acestor operaţiuni chirurgicale, 
stare care este  certificată şi documentată de medicul veterinar de liberă practică care a  evaluat 
clinic şi diagnosticat  animalul; 
− câinii utilitari; 
− câinii de rasă cu certificat de  origine eliberat de către Cărţile de Origine (pedigree)  şi 
înregistraţi la asociaţiile chinologice teritoriale sau câinii de rasă care prezintă un document de 
apartenenţă la o rasă canină, pentru care se plateste taxa anuala stabilita la art. 43. 
− câinii aparţinând raselor canine româneşti recunoscute de Federaţia Chinologică 
Internaţională: Ciobănesc Românesc Mioritic  (Standard FCI nr.349), Ciobănesc Românesc 
Carpatin (Standard FCI nr.350), Ciobănesc Românesc de Bucovina (Standard FCI nr.357) şi 
Ciobănesc Românesc Corb, înregistraţi  la asociaţiile chinologice teritoriale, naţionale/cluburi 
naţionale, pentru care se platesta taxa anuala stabilita la art. 43. 
− Câinii aparţinând raselor recunoscute de către Federaţia Chinologică Internaţională (F.C.I.)  
şi care nu deţin certificate de origine (pedigree), vor fi exceptate de la obligaţia sterilizării cu 
condiţia  depunerii  de documente justificative, eliberate de către Cartea de Origine Română ori pe 
baza documentelor eliberate de Asociaţia Chinologică Română, pentru care se platesta taxa anuala 
stabilita la art. 43. 
Art.45: Centrele de sterilizare precum şi orice alte cabinete, clinici sau spitale  veterinare de pe 
teritoriul municipiului Craiova, respectiv organizaţiile de protecţie a animalelor au următoarele 
obligaţii: 
− de a înregistra pe platforma on-line existentă, în  Registrul ciinilor cu stapin,  animalele 
sterilizate şi identificate, în condiţiile existenţei  accesului la evidenţa informatizată, pe bază de 
utilizator şi parolă; 
− de a transmite lunar către compartimentul de specialitate al operatorului  serviciului de ecarisaj 
din Municipiul Craiova, în format electronic şi pe hârtie, situaţia animalelor sterilizate şi identificate 
pentru a fi introdusă în baza de date unică si catre Directia de taxe si impozite a Municipiului 
Craiova. 
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Art.46: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj  va avea acces la datele 
actualizate ale ciinilor cu stapin înregistrate în Registrul ciinilor cu stapin.. 
 
Capitolul III  
Deţinerea şi  creşterea cainilor în mediul urban 
Art.47:  Principii de  bază privind deţinerea cainilor: 
− deţinerea cainilor se va face cu respectarea bunăstării animalului  
− interdicţia de a abandona cainii, indiferent de motivele invocate; 
− asigurarea condiţiilor de întreţinere a ciinilor care să corespundă necesităţilor etologice 
specifice speciei cainilor conform normelor în vigoare; 
− obligativitatea sterilizării cainilor , daca acestia nu au valoare chinologică si nu se achita 
taxa locala anuala;  
− asigurarea securităţii şi a altor drepturi ale cetăţenilor; 
− recuperarea de la deţinător a daunelor pricinuite de animal sau a costurilor necesare cazării, 
îngrijirii şi tratării animalelor abandonate sau pierdute; 
Art.47:  Deţinătorii de  ciini au obligaţia: 
a) De a identifica cainele prin microcipare/crotaliere , la un medic veterinar de liberă practică  în 
termen de 90 de zile de la data intrării în posesia lui sau de la data aprobarii prezentului regulament; 
b) Să înregistreze cainele în Registrul cainilor cu stapin , gestionat la nivelul operatorului 
serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova ,in termen de 90 de zile de la intrarea in posesia lui 
sau de la data aprobarii prezentului regulament; 
c) Să sterilizeze câinii fără rasă sau metisaţi (prin încrucişarea de două rase sau a unui câine de 
rasă cu unul fără rasă) pe care îi deţin, în termen de 3 luni de la data intrării in posesia lor sau de la 
data aprobarii prezentului regulament; 
d) De a asigura ciinilor hrană şi apă în cantitate suficientă, timpi de odihnă suficienţi, precum şi de 
a le asigura posibilitatea mişcării, în funcţie de cerinţele etologice specifice fiecărei specii în parte; 
e) De a avea faţă de ele un comportament adecvat, creand condiţii pentru asigurarea protecţiei şi 
bunăstării acestora şi de a preveni pierderea sau accidentarea; 
f) Să adune resturile fiziologice rezultate de la caine din spaţii publice, părţi comune ale clădirilor, 
accese în incinte, vecinătăţi, etc.; 
g) Să anunţe urgent serviciile sanitar-veterinare de stat despre fiecare caz de îmbolnăvire sau 
epizootie la caini deţinuti precum şi despre muşcăturile ori traumele provocate oamenilor sau 
animalelor domestice; 
h) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin 
reglementări legale speciale; 
i) În cazul în care cainele a muşcat sau zgâriat o persoană şi nu se poate face dovada vaccinării 
anuale antirabice, acesta va fi ţinut sub observaţie 10 zile de către personal calificat prin suportarea 
cheltuielilor aferente de către proprietar, la care se adaugă cheltuielile necesare imunizării şi tratării 
persoanei muşcate; 
j) Să  notifice operatorul serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova, în termen de 48 ore de la 
înstrăinarea, pierderea sau decesul câinelui, în vederea menţionării  în Registrul ciinilor cu stapin; 
k) Sa predea cadavrul cainelui operatorului de ecarisaj, in vederea incinerarii. 
Art.48:  Deţinătorilor de caini le este interzis: 
a) Să participe sau să  organizeze lupte între caini sau să dreseze un caine în acest scop; 
b) Să aplice rele tratamente unui caine sau sa il abandoneze indiferent de motiv. 
c) Să vândă sau să înstrăineze ciini fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi 
transmisă autorităţilor competente; 
d) Vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea ciinilor pe orice distanţă 
şi în orice scop fără a avea asupra sa carnetul de sănătate al animalului; 
e) Să deţină un animal în locuri improprii; 
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f) Să plimbe animalele în locurile unde accesul acestora este interzis – restricţie specificată prin 
inscripţionări, afişări legale, informări cu privire la  normele locale aplicabile; 
g) Să utilizeze  în mod necorespunzător spaţiile special amenajate pentru câini (canisite); 
h) Creşterea şi deţinerea ciinilor fără carnet de sănătate, care să evidenţieze  vaccinările şi 
deparazitările, la zi; 
i) Neasigurarea  de către deţinătorii de caini a curăţeniei şi igienei pe spaţiile comune din 
imobilele de locuit; 
j) Plimbarea  pe domeniul public  - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a 
câinilor fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăţirea locului şi 
evacuarea dejecţiilor fiziologice. Prin  materialele necesare păstrării curăţeniei se înţelege fie ca 
proprietarul să aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mănuşi de unică 
folosinţă;  
k) Plimbarea câinilor  pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă 
şi  botniţă; 
l) nedeţinerea de către însoţitorii cainelui, pe timpul plimbării acestora a  actului de identitate al 
proprietarului şi a carnetului de sănătate al ciinelui;   
m) Comercializarea unui caine unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al părinţilor sau a 
tutorelui legal; 
Art.49:  Restricţii privind deţinerea ciinilor: 
a) Deţinerea de către proprietarii gospodăriilor individuale a unui număr mai mare de 2 caini, peste 
varsta de 6 luni, se va face cu plata unei taxe al carei cuantum este de 500 lei/an/caine.  
b)Deţinerea ciinilor  în  apartamente se va face cu  acordul scris şi ştampilat al  Asociaţiei de 
proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor 
din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior  şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj 
apartamentului de deţinere al animalului de companie), dar nu mai mult de 2 caini. 
c)Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat sau 
private a  mai mult de 3 câini de pază se va face cu   asigurarea unor boxe  sau ţarcuri pentru 
închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi a unei împrejmuiri 
corespunzătoare  a spaţiului de pază, pentru a preveni  accesul liber al acestora pe domeniul public 
pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu  acordul expres al 
operatorului serviciului de ecarisaj din Municipiul Craiova.  
d)Nu este permisa circulaţia  liberă, atât ziua cât şi noaptea,  a câinilor în curţile de folosinţă 
comună; 
e) Proprietarii sau deţinătorii de câini de pază, trebuie sa afiseze la loc vizibil, la intrarea într-un 
imobil sau la uşa de acces în proprietate, o plăcuţa  de avertizare cu inscripţionarea „Câine 
periculos” sau „Atenţie câine rău”, după caz; 
f) Deţinerea câinilor de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de 
proprietari,  pe spaţiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public 
este interzisa; 
g)Deţinătorilor de câini necastraţi/nesterilizaţi le este interzis să permită reproducerea  animalelor 
pe care le deţin, cu animale fără deţinător. 
h)Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe domeniul public 
al Municipiului Craiova. 
 
 
Capitolul IV 
Sanctiuni si contraventii 
Art.50: Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000-2000 lei pentru 
persoane fizice si juridice: 
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a) nerespectarea pentru animalele de companie detinute in imobile tip condominiu a normelor 
generale de curatenie, igiena si intretinere in conditii optime a spatiului comun, fara a aduce 
atingere linistii si ordinii publice, precum si drepturile altor proprietari; 
b) neasigurarea pentru animalele de companie detinute la sediile si punctele de lucru ale societatilor 
comerciale si ale institutiilor publice, de boxe sau tarcuri pentru inchiderea acestora pe perioada 
desfasurarii activitatii si neimprejmuirea corespunzatoare a spatiului pentru a preveni accesul liber 
pe domeniul public. Pentru cainii periculosi sau agresivi se vor respecta prevederile legislatiei in 
vigoare; 
c) neafisarea, daca este cazul, la intrarea intr-un imobil sau la usa de acces in proprietate, a unei 
placute de avertizare cu inscriptionarea „Caine periculos” sau „Atentie, caine rau”; 
d) plimbarea cainilor de companie, de talie mica, mijlocie si mare, in parculete si locuri de joaca 
special amenajate pentru copii si pe zonele verzi amenajate pe domeniul public si semnalizate 
corespunzator cu indicatoare „Accesul animaleor interzis”; 
e) plimbarea pe domeniul public a cainilor de companie, fara ca proprietarii acestora sa dispuna de 
materiale necesare pentru curatirea locului si evacuarea dejectiilor, adica matura, faras, punga de 
unica folosinta si manusi de unica folosinta; 
f) nedetinerea, pe timpul plimbarii animalelor de companie, a carnetului de sanatate al acestora, in 
vederea prezentarii acestuia organelor de control; 
Art. 51. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2000 - 2500 lei pentru 
persoane fizice si juridice: 
a) plimbarea cainilor pe domeniul public, fara lesa, iar cei periculosi, fara botnita si lesa; 
b)accesul persoanelor insotite de caini in magazine, institutii publice, sali de spectacol, stranduri si 
in mijloacele de transport in comun, daca aceasta interdictie este semnalizata. Fac execeptie cainii 
de insotire pentru persoane cu dizabilitati si cainii de serviciu ai MAI, MApN si Politiei Locale; 
c)abandonarea unui caine revendicat sau adoptat pe domeniul public sau negasirea cainelui 
revendicat/adoptat la adresa specificata in formular; 
d)obstructionarea autoritatilor sanitar-veterinare, a reprezentantilor serviciilor de specialitate din 
Primarie de a-si exercita atributiile stabilite prin lege sau prezentului Regulament; 
e) incinerarea sau abandonarea cadavrelor de animale pe domeniul public; 
f) cresterea in condominii a mai mult de 2 animale de companie sau fara acord; 
g) amplasarea de adaposturi improvizate pe domeniul public pentru animale de companie. 
Art. 52. Contravenientul poate achita, 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, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute în regulament pentru contravenţia săvârşită. 
Art.53: Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul Municipiului 
Craiova, prin imputernicitii acestuia si functionarii publici din cadrul Politiei Locale Craiova.  
 Art.54: Amenzile se constituie venit la bugetul local al Municipiului Craiova. 
Art. 55: Plangerile formulate impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor se 
depun spre solutionare Judecatoriei Craiova. 
 
Capitolul V 
Dispozitii finale 
Art. 56: Prezentul Regulament intra in vigoare in termen de 30 zile de la publicarea pe site-ul 
Primariei Municipiului Craiova. 
Art. 57: Orice modificare legislativa ulterioara modifica de drept prevederile prezentului 
Regulament.           
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ANEXA NR. 1 
 

  
 
 

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE 
  
 
 

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 
nr. ____/____.____.201___ 

 
 
Subsemnatul(a) ___________________________________________________ domiciliat(a) în 
________________________,str.__________________________________________ nr._____, 
bl._____,et.____,ap.____,sc.______, judeţul/sectorul___________________ 
telefon___________________, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ______ nr. ____________, 
eliberat(ă) de ________________________________________ la data de ___.___.______ mă 
angajez să adopt câinele cu numărul de tatuaj/identificare __________________________ 
adăpostit de serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 
 
1.   Să respect normele de îngrijire şi hrănire a cainelui; 
2.   Să prezint periodic cainele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia 
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3.  Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării 
acestuia; 
4.  Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
5.  Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile 
medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui. 
 
 
Cainele/cainii va/vor fi adăpostit/ţi la adresa: localitatea......................................., 
strada..............................,nr............., bloc nr.................., scara nr..................., etaj.................., 
apartament nr........................... 
 

 
Data___.___.201___ 
 
Semnătura adoptatorului,                       Semnătura reprezentantului, 
___________________                          Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 

      ____________________ 
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ANEXA 2 

  
 
 

FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE 
 
 

 
Subscrisă societate ______________________________, cu sediul în 
_______________________, str._________________________________nr.______, 
sectorul/judeţul ________________, telefon ______________________, înregistrată la Oficiul 
Registrului Comerţului ________________ sub nr.____________________ reprezentată de 
___________________________________ în calitate de ___________________________, 
legitimat cu BI/CI seria ______nr.___________, eliberat(ă) de 
_________________________________ la data de ____.____.______, se angajează să adopte 
un număr de ___________________câini, identificaţi cu numerele de tatuaj/număr 
identificare_____________________________________, adăpostiţi de serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 
 
1.   Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
2.   Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia 
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3.  Să anunţ serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul decesului sau al înstrăinării 
acestuia; 
4.  Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân; 
5.  Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă cheltuielile 
medicale şi de întreţinere aferente cazării cainelui. 
  
 
Cainele/cainii va/vor fi adăpostit/ţi la adresa: localitatea......................................., 
strada..............................,nr............., bloc nr.................., scara nr..................., etaj.................., 
apartament nr........................... 
 

 
Data___.___.201___ 
 
Semnătura reprezentantului,                Semnătura reprezentantului, 
societăţii                              Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 
_________________________            ________________________ 

 
 
  
  
  
  



 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

HOTĂRÂREA NR. 417 
privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 

municipiul Craiova 
             
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
24.11.2011; 

Având în vedere raportul nr.166159/2011 întocmit de Direcţia Investiţii şi 
Servicii Publice prin care se propune aprobarea contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj din municipiul Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.175, 176, 177, 178 şi 179/2011;  
 În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008, 
Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi 
completată şi Hotărârii Guvernului nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru 
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-cadru a ofertelor 
pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
          Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.129/2011 
referitoare la aprobarea modalităţii de gestiune pentru serviciul de ecarisaj din 
municipiul Craiova; 
 În temeiul art.36, alin.2, lit. d coroborate cu alin.6, lit. a, pct.19, art.45, alin.3 şi 
art.61, alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj din 

municipiul Craiova, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri,  îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.101/2007 referitoare la aprobarea Regulamentului de 
desfăşurare a activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova, nr.494/2007 
referitoare la aprobarea caietului de sarcini privind activitatea de ecarisaj şi 
nr.399/2010 referitoare la aprobarea tarifelor pentru activităţile specifice 
serviciului de salubrizare .  

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice şi S.C. 
„Salubritate Craiova” S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR, 
Niuri Radu Valenţiu ŢUI Nicoleta MIULESCU 
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Anexa 2  
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTUL  
DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE ECARISAJ 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE 
 
Art. 1. Conform art. 12, alin. 1, din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, aprobat prin H.G. nr. 955/2004, gestiunea serviciilor de administrare a domeniului 
public şi privat se realizează prin următoarele modalităţi: gestiune directă şi gestiune 
indirectă. 

Art. 2. Conform art. 10, alin. 3 din O.G. nr. 71/2002, indiferent de forma de 
gestiune adoptată, activităţile specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi 
privat, se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament 
de serviciu. 

Art. 3. Prezentul regulament s-a întocmit în conformitate cu O.U.G. nr. 
155/21.11.2001, modificată şi completată de Legea nr. 227/23.04.2002 şi Legea nr. 
391/30.10.2006 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
O.U.G. nr. 55/2002, privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi şi agresivi, 
modificată şi completată de Legea nr. 60/2003 şi H.G. nr. 955/15.06.2004 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. 

Art. 4. Scopul prezentului Regulament este de a reglementa activitatea de ecarisaj 
pe raza municipiului Craiova, în mod civilizat, astfel încât să se asigure reducerea 
treptată a numărului acestora, securitatea şi liniştea cetăţenilor. 

Art. 5. Prin câine fără stăpân, în sensul prezentului Regulament, se înţelege orice 
câine care circulă liber fără însoţitor, în locuri publice. 

Art. 6. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi câinilor de rasă, inclusiv 
cei periculoşi şi agresivi, definiţi şi clasificaţi de O.U.G. nr. 55/2002, care circulă pe 
domeniul public în alte condiţii decât cele stabilite prin această ordonanţă. 
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CAPITOLUL II. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII 
 

Art. 7. Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: 
 

a. capturarea câinilor 
b. transportul 
c. înregistrarea câinilor 
d. adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor 
e. asistenţa sanitar - veterinară 
f. revendicarea şi adopţia 
g. eutanasierea 
h. neutralizarea cadavrelor 
  
Art. 8. Capturarea câinilor 
1) Operatorul are obligaţia să captureze câinii fără stăpân, la sesizarea scrisă a 

persoanelor fizice şi juridice. 
2) Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă strictă a solicitărilor primite de 

la persoane fizice şi juridice. 
3) Capturarea câinilor se va face fără acte de cruzime, cu ajutorul dispozitivelor 

prevăzute de legislaţia în vigoare. 
4) Capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului, 

care trebuie să fie format din persoane instruite în acest sens. 
5) Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. 

Persoanele care strâng câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 
6) Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus şoferul 

mijlocului de transport şi vor purta echipament de protecţie adecvat. 
7) Pentru capturarea câinilor pot fi folosite de catre personalul calificat: 

- crose 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 ţină câinele la distanţă şi să-l 
poată manipula. Bucla trebuie fixată la lărgimea dorită, pentru a evita 
ştrangularea animalului, mecanismul de declanşare rapidă fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus 
într-o cuşcă; 

- puşti sau pistoale cu tranchilizante - acestea vor putea fi folosite de către 
persoane autorizate şi instruite în acest sens, cu respectarea normelor 
legale în vigoare; 

- cuşti capcană în care se introduce mâncare şi care sunt dotate cu uşi 
mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă , aflate pe sol şi apoi 
încărcate în autovehicule;  

8) Operatorul va participa, la solicitarea Poliţiei, la capturarea câinilor 
periculoşi şi agresivi care urmează a fi confiscaţi, conform prevederilor O.U.G. nr. 
55/2002, modificată de Legea nr. 60/2003 şi anume: Pit Bull, Boerbull, Bandog şi 
metişii lor, precum şi câinii din rasele: American Staffordshire Terrier, Tosa, 
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc 
Caucazian, Cano Corso şi metişii lor. 
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9) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, 
pot fi imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captura cu săgeată care utilizează gazul 
carbonic comprimat sau cartuşe cu percuţie pentru propulsarea unor seringi sau săgeţi 
care permit injectarea câinilor cu produse imobilizante. 

10) Se vor utiliza hidroclorura de ketamină şi xylazină. Injectarea pe cale 
intramusculară a celor două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un 
efect rapid, aproximativ 5 minute. 

11) O altă asociere de produse foarte eficientă - etorfina cu acepromazina - poate 
fi folosită cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

12) Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea căţeilor, aceştia 
putând fi răniţi grav. 

13) În apropierea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor capturarea câinilor fară stăpân 
se va face în afara programului orar al copiilor. 

14) Este interzisă capturarea câinilor de către alte persoane sau prin alte metode 
decât cele prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 
Art. 9. Transportul câinilor 
1) Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip 

camionetă. Câinii se vor transporta în cuşti individuale. 
2) Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a 

animalului. 
3) Cuştile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcţie de talia 

animalului. Cuşca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste 
cuşti trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza 
şi cuşti din material plastic. 

4) Vehiculele trebuie să fie bine ventilate şi să protejeze animalele împotriva 
intemperiilor naturii. Vehiculele trebuie să fie curate şi vizibil marcate cu denumirea 
numărului de telefon al operatorului care prestează activitatea. Vehiculele vor fi dotate 
cu trusă de prim ajutor. 

5) Şoferii vehiculelor care transportă câinii, precum şi insotitorii trebuie să fie 
instruiţi şi să acorde ajutor cainilor bolnavi şi răniţi. 

6) Se interzice întrebuinţarea vehiculelor în alte scopuri decât cele pentru care 
au fost destinate. 

7) Este interzisă eutanasierea câinilor în autovehiculele de transport, fiind 
permisă tranchilizarea celor în suferinţă. 

8) Transportul cadavrelor câinilor nu se va face în acelasi timp cu transportul 
câinilor vii. 

9) După fiecare transport de cadavre, vehiculul va fi imediat supus dezinfectării 
şi igienizării. 

 
Art. 10. Înregistrarea câinilor  
1) După sosirea în adăpost, câinii vor fi examinaţi medical de către medicul 

veterinar, sau, în lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar şi vor fi înregistraţi într-un 
registru unic de evidenţă. 

2) În registrul de evidenţă, se vor menţiona următoarele: 
- data capturării (ora, zi, luna); 
- zona în care au fost capturaţi (cartier ...., bl./str.); 
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- data şi ora cazării în adăpost (ora, zi, luna); 
- caracteristici individuale ale animalului (talie, culoare, etc.)  
- starea de sănătate (bolnav sau sănătos); 

3) Câinii bolnavi vor fi eutanasiaţi. În registru, se va trece data (ora, ziua) 
eutanasierii, motivul eutanasierii, substanţa utilizată, precum şi numele şi semnătura 
persoanei care a instrumentat manopera respectivă. Eutanasierea se va face numai de 
către medicul veterinar. 

4) Câinii sănătoşi pot fi: 
a). revendicaţi sau adoptaţi - în registru se va trece data deparazitării, a 

sterilizării, a vaccinării antirabice, a numărului de microcip sau al 
crotaliului, numărul fişei de adopţie; 

b). nerevendicaţi - în registru se va trece data eutanasierii, care va fi după 
expirarea perioadei de 7 zile de la intrarea în adăpost, substanţa folosită 
la eutanasiere şi numele şi semnătura persoanei care a instrumentat 
manopera respectivă (medic veterinar). 

5) Operatorul va ţine o evidenţă separată a câinilor periculoşi şi agresivi, ajunşi 
în adăpost, capturaţi sau confiscaţi, potrivit legislaţiei în vigoare, şi anume Pit Bull, 
Boerbull, Bandog şi metişii lor, precum şi câinii din rasele: American Staffordshire 
Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, 
Masstiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor . 

 
Art. 11. Adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor 

A. Cazarea câinilor 
1) Animalele trebuie să fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor şi 

pentru a controla bolile. 
2) Animalele vor fi separate pe următoarele criterii: 

a) stare de sănătate; 
b) vârsta; 
c) sex; 
d) grad de agresivitate. 

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii. 
3) Adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru 

depozitarea încărcăturii de deşeuri zilnice. Drenarea existentă la fiecare teren de 
alergare trebuie să împiedice contaminarea cu urină sau cu fecale a altor terenuri de 
alergări. 

4) Pardoselile trebuie să fie în pantă, cu scurgerea spre exterior sau în 
canalizare, pentru a impiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie 
să fie făcute din ciment care a fost etanşat şi care poate fi uşor curăţat şi dezinfectat. 

5) Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi 
umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi 
publicului vizitator. 

 
B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale cuprind: 
1. Cuştile individuale  
2. Cuşti commune  
3. Cuştile exterioare  
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1. Cuştile individuale.  
Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime: 

a) pentru câinii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp; 
b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 mp; 
c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 mp; 
d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o 

suprafaţă de 6,5 mp. 
Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele: 

a) caramidă tencuită şi vopsită; 
b) metal încastrat în beton; 
c) beton; 
d) plasă de sârmă. 

Pereţii dintre cuşti trebuie să aibă cel puţin 185 cm înălţime şi trebuie să 
împiedice scurgerea apei şi a dejecţiilor de la o cuşcă la alta. 

Deasupra pereţilor despărţitori se pune o plasă de sârma cu înălţimea de 60 cm. 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.  

 
2. Cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o 

suprafaţă mai mare de 6,5 mp. 
 
3. Cuştile exterioare 

Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă de sârmă pe stâlpi metalici sau 
din lemn. 

Cuştile exterioare trebuie să fie acoperite în mod obligatoriu. Toate terenurile de 
alergare în aer liber, în cazul în care acestea există, trebuie să fie dotate cu gard şi porţi 
cu lacăte pentru a împiedica îndepărtarea neautorizată a câinilor. 

Cuştile interioare, cuştile exterioare, precum şi locurile împrejmuite, trebuie să 
aibă următoarele dotări: 

a) să existe apă potabilă în permanenţă; 
b) vasele de apă să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea 

aducerii unui nou animal în cuşca; 
c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât câinii să nu poată urina 

sau defeca în ele şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor; 
d) dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun în mod obligatoriu scânduri pentru 

odihnă şi culcuşuri; 
e) pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de 

carton, care pot fi curăţate şi dezinfectate uşor. 
 
C. Hrănirea câinilor şi curăţenia adăposturilor 
1) Căţeii în vârstă de 6 - 12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, iar câinii în 

vârstă de peste 12 săptămâni până la 12 luni vor fi hrăniţi de două ori pe zi. Câinii peste 
un an vor fi hrăniţi o dată pe zi. 

2) Hrana trebuie să fie întotdeauna proaspată. Hrana uscată va fi administrată 
individual şi supravegheat. 

3) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. 
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4) Fiecare spaţiu de cazare va fi curăţat şi dezinfectat înainte de intrarea unui 
nou animal. 

5) În timpul curăţeniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu 
animalele. Vasele de apă vor fi curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea 
aducerii unui nou animal în cuşcă. 

6) Vasele pentru alimentare vor fi aşezate astfel încât câinii să nu poată urina 
sau defeca în ele şi să poată fi curăţate şi dezinfectate uşor. 

 
Art. 12. Asistenţa sanitar – veterinară  
1) Operatorul are obligaţia de a încadra cu contract cel puţin un medic 

veterinar şi cel puţin un tehnician veterinar pentru evidenţă, supraveghere, asistenţă 
medicală şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitar 
veterinară. Medicul trebuie să posede atestatul de liberă practică eliberat de Colegiul 
medicilor veterinari.  

2) Controlul bolilor 
a) zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical 

va fi înregistrat în rubrica individuală din registrul central; 
b) examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în 

lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar; 
c) se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de 

boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar. 
3) Sala pentru eutanasie şi chirurgie. 
Sala de chirurgie din adăpostul canin va respecta normele sanitare veterinare în 

vigoare. În această sală se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale de sterilizare a 
animalelor, precum şi eutanasierea. 

Sala pentru eutanasie şi chirurgie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi 
accesibile publicului. 

 
Art. 13. Revendicarea şi adopţia 

1) În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate 
cererile de revendicare a câinilor (cereri depuse în termen de două zile). 

2) Câinii revendicaţi sunt cei care au stăpân şi care au ajuns în mod accidental 
pe domeniul public, de unde au fost capturaţi. Revendicarea se poate face într-un 
interval de două zile de la data înregistrării acestora în adăpost. 

3) Câinii revendicaţi vor fi deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi, microcipaţi sau 
crotaliaţi, înainte de a fi returnaţi proprietarului. Costurile medicale şi cele aferente 
perioadei de cazare în adăpost vor fi suportate de persoana care revendică câinii. 

4) Câinii nerevendicaţi în termen de 2 zile pot fi adoptaţi de: 
- persoane fizice; 
- centre de adopţie special amenajate şi organizate în acest scop; 
- grupuri locale (colectivităţi) de cetăţeni, într-un interval de 7 zile de la 

data cazării în adăpost. 
5) Încredinţarea câinilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost 

sterilizaţi, vaccinaţi antirabic, deparazitaţi, microcipaţi sau crotaliaţi. 
6) Persoanele fizice care solicită spre adopţie câini, vor suporta contravaloarea 

operaţiilor medicale şi cheltuielilor de întreţinere în adăpost prezentate la pct. 5. 
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7) Pentru organizaţiile de protecţie a animalelor, încredinţarea animalelor spre 
adopţie se va face la solicitarea scrisă a acestora, fără achitarea de taxe. Încredinţarea 
câinilor se va face numai după ce aceştia au fost deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi 
microcipaţi sau crotaliaţi. 

8) Câinii încredinţaţi spre adopţie unei persoane desemnate la solicitarea 
scrisă a unei colectivităţi (locatarii unei străzi, ai unei scări de bloc), se pot întoarce în 
zona din care au fost capturaţi, după ce au fost deparazitaţi, vaccinaţi, sterilizaţi şi 
microcipaţi sau crotaliaţi, cheltuielile medicale fiind suportate de colectivitatea 
respectivă, prin reprezentantul desemnat. 

9) Adopţia câinilor, indiferent de solicitare (persoane fizice, asociaţii de 
protecţie a animalelor, colectivităti locale) se va face numai după completarea unei 
cereri şi a declaraţiei de asumare a răspunderii conform anexei 1 şi 2 din prezentul 
regulament. 

10) Persoana fizică şi reprezentanţii asociaţiilor de protecţie a animalelor sau 
grupului (colectivităţii) local, care semnează cererile de adopţie işi vor asuma 
răspunderea în mod direct pentru câinii adoptaţi. 

 
Art. 14. Eutanasierea 
1) După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt 

bolnavi cronici şi incurabil vor fi eutanasiaţi imediat ce vor fi aduşi în adăposturi. 
2) După expirarea perioadei de 7 zile de la data aducerii în adăpost, câinii care 

nu au fost revendicaţi sau adoptaţi, vor fi eutanasiaţi. 
3) Eutanasierea este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a 

câinilor prevăzuţi la alin. 1, şi 2. 
4) Eutanasierea se face numai de medicul veterinar care asigură asistenţa 

sanitar veterinară prin contract încheiat cu operatorul activităţii de ecarisaj. 
5) Eutanasierea câinilor se realizează numai prin utilizarea barbituricelor, 

injectate intravenos, numai după pierderea cunoştinţei câinelui indusă prin anestezie. 
Câinii vor fi asistaţi până la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie să fie 
injectate pe cale intramusculară sau subcutanată. Pentru câinii nou născuţi calea de 
administrare care se utilizează este cea peritoneală. Produsele narcotice pot fi 
administrate şi pe cale orală. 

6) Medicul veterinar este singura persoană care poate avea acces la barbiturice 
şi care poate decide în privinţa utilizării medicamentelor periculoase. 

7) La finalul fiecarei operaţiuni de eutanasiere, se va intocmi un proces verbal, 
semnat de medicul veterinar, reprezentantul beneficiarului şi reprezentanţii asociaţiei de 
protecţie a animalelor (la solicitarea scrisă a acestora), în care se va preciza: 

a) numărul câinilor bolnavi, eutanasiaţi; 
b) numărul câinilor eutanasiaţi după expirarea perioadei de cazare în 

adăpost, de 7 zile; 
c) tipul şi substanţele folosite; 
d) numele medicului veterinar care a instrumentat manopera respectivă.  

8) Eutanasierea este interzisă în vehicule de transport, dar se permite 
tranchilizarea câinilor în suferinţă. 

9) După eutanasiere, cadavrele se vor depozita în camera frigorifică 
amenajată corespunzător şi avizată de către Direcţia Sanitar Veterinară, până când 
acestea vor fi transportate la incinerator. 
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Art. 15. Incinerarea cadavrelor 
1) Cadavrele câinilor vor fi transportate la incinerator cu mijloace de 

transport speciale, destinate desfăşurării acestui tip de activitate. 
2) Încinerarea cadavrelor presupune neutralizarea deşeurilor de origine 

animală de catre societăţi avizate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare. 
3) Cadavrele vor fi incinerate numai în incineratoare autorizate, conform 

prevederilor legale. 
4) Operatorul va face dovada predării cadavrelor pentru incinerare, pe baza 

unui act emis de societatea autorizată să presteze acest serviciu. 
 

Art.16. Programul prestaţiei.  
1) Prestaţia se va desfăşura zilnic, conform programului stabilit prin caietul 

de sarcini. 
2) În caz de forţă majoră (prezenţa unor exemplare agresive sau apariţia în 

număr mare, nejustificată - transport din alte localităţi) se va interveni imediat. 
3) Operatorul va acţiona imediat pentru rezolvarea sesizărilor primite de la 

persoane fizice şi juridice. 
Art.17. Dotări cu personal şi utilaje 
Operatorul îşi va dimensiona serviciul de specialitate (personalul, dotările şi 

echipamentele), astfel încât să poată desfăşura în condiţii optime activitatea pe care o 
gestionează. 

 
CAPITOLUL III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ALE OPERATORULUI ŞI ALE 
BENEFICIARILOR DE SERVICII 

 
Art. 18. 
1) Atribuţiile şi drepturile Consiliului Local Municipal Craiova  

a. organizează, conduce şi coordonează modul în care se desfăşoară 
activitatea de ecarisaj; 

b) asigură finanţarea, gestionarea şi controlul activităţii de ecarisaj; 
c) stabileşte strategia de dezvoltare şi funcţionare a activităţii; 
d) adoptă hotărâri privitoare la activitatea de ecarisaj; 
e) aprobă structura, nivelurile şi ajustările preţurilor şi ale tarifelor 

propuse de operator; 
f) la propunerea primarului, sancţionează operatorul, în cazul în care 

acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de 
eficienţa. 

2) Consiliul Local Municipal are următoarele obligaţii: 
a) să respecte obligaţiile asumate prin caietul de sarcini ; 
b) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator.  

3) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile Primarului Municipiului Craiova: 
a) să propună Consiliului Local măsuri care privesc activitatea de 

ecarisaj; 
b) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi 

dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciul de ecarisaj; 
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Art. 19. Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de ecarisaj 
1) Operatorul are următoarele drepturi: 

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

b) să propună Consiliului Local Municipal ajustarea periodică a 
preţurilor şi a tarifelor, în funcţie de evoluţiile intervenite în costurile 
de operare; 

2) Operatorul are următoarele obligaţii: 
a) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin caietul de sarcini; 
b) să furnizeze Consiliului Local Municipal informaţiile solicitate şi să 

asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării 
functionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 

c) să desfăşoare toate achiziţiile în conformitate cu prevederile O.U.G 
nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de lucrări publice şi a contractelorde concesiune de 
lucrări; 

d) să pună în aplicare metode performante de management care să 
conducă la reducerea costurilor de operare; 

e) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a 
propriilor salariaţi. 

f) să se autorizeze conform prevederilor legale în vigoare; 
g) să instruiască personalul care va efectua prestaţia, acesta va răspunde 

pentru eventualele accidente de muncă; 
h) să răspundă de eventualele daune materiale sau morale, generate de 

prestaţia necorespunzătoare a serviciului. 
 

Art. 20. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
1) Utilizatorii au următoarele drepturi: 
a) acces neângrădit la informaţiile publice privind serviciul de ecarisaj; 
b) garantarea dreptului de a beneficia de serviciile de ecarisaj; 
c) de a beneficia de prevederile hotărârilor şi deciziilor cu privire la serviciul de 

ecarisaj; 
d) de a contesta, în condiţiile legale, prevederile adoptate de Consiliul Local prin 

hotărâri proprii. 
2) Utilizatorii au obligaţia de a respecta prevederile adoptate de Consiliul 

Local, referitoare la activitatea serviciului de ecarisaj; 
 
CAPITOLUL IV. CLAUZE FINANCIARE ŞI DE ASIGURĂRI 
 
Art. 21. Finanţarea activităţii de ecarisaj se face prin sume alocate de la buget. 
Tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului, vor fi stabilite prin 

hotărârea Consiliului Local pe baza fundamentării propuse de operator şi avizate de 
serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. 

Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodică a preţurilor 
şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare, în baza unor 



 
10 

formule de calcul aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor 
ajusta conform legislaţiei în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al 
Municipiului Craiova. 

Primăria Craiova, prin serviciile sale de specialitate, va avea acces la modul de 
fundamentare a tarifelor, în contabilitatea de gestiune a operatorului. 

 
CAPITOLUL V. DISPOZIŢII FINALE  
 

Art. 22. Se interzice încredinţarea de către operator a activităţii serviciului de 
ecarisaj altor prestatori. 

Art. 23. În condiţiile în care organele de control abilitate vor constata diferenţe de 
preţuri, cantităţi, valori, facturate în plus de către operator, toate acestea intră în sarcina 
operatorului, care va suporta achitarea lor fără echivoc, inclusiv a dobânzilor aferente 
acestora. 

Art. 24. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de 
modificările legislaţiei incidente în materie. 

Art. 25. Prezentul Regulament poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului 
Local, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.  
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Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân     ANEXA NR. 1 
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 

 
 
 
 
 

FORMULAR DE ADOPŢIE 
 
 

DECLARAŢIE – ANGAJAMENT 
nr. ______/__________ 

 
 
 
 Subsemnatul(a) _____________________________________, 

domiciliat(ă) în _____________ str. _____________________, nr. ___, bl. ____, ap. 
____, sc. _____, judeţul/sectorul ___________, telefon ____________, 
posesor/posesoare al/a BI/CI seria ___ nr. _____________ eliberat(ă) de 
________________________ la data de __________, mă angajez să adopt câinele cu 
numărul de tatuaj _____________, adăpostit de Serviciul de gestionare a câinilor fără 
stăpân, în următoarele condiţii: 

1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se 

impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3. Să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul 

decesului sau înstrăinării acestuia; 
4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl 

predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care 

reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui. 
 
 
Data ____________ 

 
 
 
 
 
 

 Semnătura adoptatorului,         Semnătura reprezentantului 
 ____________________   Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 
             ______________________ 
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Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân     ANEXA NR. 2 
la Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj 

 
 

FORMULAR DE ADOPŢIE 
nr. _______/___________ 

 
 
 
 Subscrisa societate 

______________________________________________, cu sediul în 
_________________ str. ________________________________, nr. ___, 
judeţul/sectorul ___________, telefon ____________, înregistrată la Oficiul registrului 
comerţului ________________ sub nr. ____________, reprezentată de 
___________________________________ în calitate de ____________________ 
legitimat cu BI/CI seria _____ nr. _____________ eliberat(ă) de 
________________________ la data de ______________, se angajează să adopte un 
număr de _______________ câini, identificaţi cu numerele de tatuaj 
_______________________________________________, adăpostiţi de Serviciul de 
gestionare a câinilor fără stăpân, în următoarele condiţii: 

1. Să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 
2. Să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se 

impune intervenţia acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
3. Să anunţ Serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân în cazul 

decesului sau înstrăinării acestuia; 
4. Să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl 

predau Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
5. Să achit Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân taxa care 

reprezintă cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui1. 
 
Data ____________ 

 
 
 
 
 

         Semnătura reprezentantului   Semnătura reprezentantului 
             societăţii                       Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân 
 ____________________             ____________________ 

 
 

                                                 
1 În conformitate cu H.G. nr. 955/2004, art. 17, alin. 3, pct. b, „eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxă 
pentru organizaţiile de protecţie a animalelor”. 
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