
 

      MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
 

PROIECT  

HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de 

gestionare a câinilor fără stăpân, în municipiul Craiova 
 
             
 Consiliul Local al Municipiului  Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.02.2014; 

Având în vedere raportul nr.28093/2014 întocmit de Direcţia Servicii Publice 
prin care se propune aprobarea Regulamentului referitor la desfăşurarea activităţii de 
gestionare a câinilor fără stăpân, în 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,  
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, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân şi 
Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 
 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 referitor la desfăşurarea activităţii de gestionare a 

câinilor fără stăpân, în 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. 28093/21.02.2014 
 
 
               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 
Craiova nr. 199265/2011, modificat prin acte adiţionale la contractul de delegare care 
cuprinde în anexa 2 regulamentul serviciului de ecarisaj. 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7        Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 40251/411561 

consiliulocal@primariacraiova.ro 
www.primariacraiova.ro 



 
 Prin modificarea O.U.G. nr. 155/2001, privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan, precum şi prin adoptarea H.G. nr. 1059/2013, privind 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan au 
intervenit o serie de modificări legislative, care fac imposibil de aplicat  Regulamentul 
de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, aprobat prin H.C.L. nr. 
467/2013. 
 Printre aceste modificări legislative exemplificăm: adopţia si revendicarea sunt 
gratuite, microciparea obligatorie pentru căinii care sunt revendicaţi/adoptaţi, cazarea 
în adăpost pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare, obligativitatea operatorului de a nu 
reîntoarce câinii capturaţi în teritoriu. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova următoarele: 
- Aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii gestionare a câinilor 

fără stăpân în municipiul Craiova, prevăzut în anexa la prezentul raport; 
- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 417/2011. 
- Modificarea în mod corespunzător a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 319/2009.  
 
 
 
 
 
 DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,  ŞEF SERVICIU, 
     Alin GLĂVAN    Cristian SMĂRĂNDĂCHESCU 
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REGULAMENT 
PRIVIND DESFASURAREA ACTIVITATII DE GESTIONARE A 
CAINILOR CU SI FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL 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; 

 - Legea nr 258/26.09.2013 pentru modificarea si completarea OUG 155/2001, privind aprobarea 
programului de gsetionare a cainilor fara stapan; 
 - HG 1059/11.12.2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001, 
privind aprobarea programului de gsetionare a cainilor fara stapan; 

- Ordin 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protectia animalelor 

- Ordin 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea si inregistrarea cainilor cu 
stapan 

Art.2. În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a) caine fără stăpân - orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice 
sau in spatiile adiacente acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia, 
necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt 
mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru 
Siguranta Alimentelor; 
b) deţinător de caini- proprietarul unui caine, precum şi orice persoană fizica sau juridica care 
deţine cu orice titlu valabil un caine   
c) revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior 
câinele, dovedita cu carnetul de sanatate completat la zi; 
d) abandonul -  lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul 
public, fără hrană, adăpost şi tratament medical; 
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e) eutanasierea - act medical de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a animalelor cu 
şi fără stăpân; 
f)  adapost public - adapost pentru cainii fara stapan ce apartine unitatilor administrativ-teritoriale 

si deserveste aceste unitati, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan; 

g)  adapost privat - adapost pentru cainii fara stapan, care apartine unei persoane juridice, 
asociatie sau fundatie care desfasoara activitati in domeniul protectiei animalelor; 
h)  adoptie - procedura de preluare in proprietate a cainilor fara stapan din adaposturi, de catre 
persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 205/2004 privind 
protectia animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 
i) adoptie la distanta - procedura prin care, in conditiile prevederilor art. 7 alin. (2) si (5) din 
OUG 155/2001, persoanele fizice sau juridice isi pot asuma responsabilitatea suportarii cheltuielilor 
necesare intretinerii cainilor fara stapan in adaposturile publice peste perioada prevazuta la art. 4 
alin. (1) din OUG 155/2001; 
j)  capturare - operatiunea de prindere a cainilor; 
k)  caine agresiv - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
55/2002 privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, aprobata cu modificari prin 
Legea nr. 60/2003; 
l) caine periculos - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
55/2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003; 
m) caine utilitar - orice caine folosit de unitatile de politie, de jandarmerie, de alte unitati 
militare, de unitatile vamale, de serviciile de securitate, protectie si paza, de persoanele cu 
dizabilitati, precum si orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizatiile 
neguvernamentale in activitatile educative, terapeutice, de cautare si salvare sau utilitare; 
n)  caine de rasa comuna - orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
o) examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de libera practica organizat in 
conditiile legii prin care se urmareste stabilirea statusului de sanatate al cainilor; 
p)  gestionarea cainilor fara stapan - ansamblul de operatiuni si proceduri care au ca scop 
controlul populatiei de caini fara stapan; 
q)  asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor - organizatie neguvernamentala, 
infiintata in temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si 
fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care desfasoara activitati si actiuni de protectie a animalelor si in al carei 
statut figureaza scopuri si activitati referitoare la protectia si bunastarea animalelor; 
r)  serviciu specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan- serviciu de utilitate publica, 
infiintat la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv al subdiviziunilor acestora, in 
conditiile legii, de consiliul local, in scopul gestionarii cainilor fara stapan de pe raza unitatii 
administrativ-teritoriale respective; 
s) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan - persoana 
juridica, de drept public sau privat, care are competenta si capacitatea de a presta servicii in 
domeniul protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, 
realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stapan; 
t)  mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, 
medalionului inscriptionat, care contine informatii necesare identificarii detinatorului cainelui, 
respectiv a serviciului public care a gestionat cainele; 
u) identificare - operatiunea prin care se ataseaza cainelui un mijloc de identificare, precum si 
operatiunea de citire a mijlocului de identificare si de stabilire a datelor de identitate ale 
detinatorului cainelui sau a locului de provenienta a acestuia; 
v) inregistrare - operatiunea prin care datele inscriptionate pe mijlocul de identificare al 
animalului, precum si alte date sunt introduse in registrele de evidenta a cainilor; 
w) microcip - mijloc de identificare electronic omologat, care se implanteaza sub pielea 
animalului, in dreptul omoplatilor, si care contine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare 
ce poate fi citit cu ajutorul unui dispozitiv electronic; 
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x) sterilizare - operatiune prin care se realizeaza suprimarea functiei reproducatoare a cainilor; 
y) vecini - proprietarii spatiilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in 
care urmeaza sa fie adapostiti cainii adoptati din adaposturile publice; 
z)  unitate de ecarisare si unitate de neutralizare a deseurilor de origine animala - orice 
unitate definita ca atare la art. 2 alin. (1) lit. h) si j) din Ordonanta Guvernului nr. 47/2005 privind 
reglementari de neutralizare a deseurilor de origine animala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 
73/2006, cu modificarile ulterioare. 
 

Capitolul II  
Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan 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 gestionare a cainilor fara stapan  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 gestionare a cainilor fara stapan 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 gestionare a cainilor fara stapan 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 gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova sunt 
cetăţenii municipiului Craiova. 
Art.8. Operatorul  serviciului de gestionare a cainilor fara stapan 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.  (1)La actiunile operatorului serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul 
Craiova de capturare, adapostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare si revendicare sau adopţie , pot 
participa reprezentanţi ai organizaţiilor pentru protecţia animalelor, în cazul în care aceştia solicită 
scris acest lucru. 

(2)Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, operatorii serviciilor 
specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si administratorii adaposturilor private 
aflate in parteneriat cu consiliile locale inregistreaza solicitarile asociatiilor si fundatiilor pentru 
protectia animalelor pentru participarea la actiunile prevazute la alin. (1). 
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 (3) Informatiile cu privire la actiunile de capturare, adapostire, deparazitare, vaccinare, 
sterilizare si revendicare sau adoptie a cainilor fara stapan se comunica asociatiilor si fundatiilor 
pentru protectia animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin. 
(1), prin mijloace electronice, si trebuie publicate pe site-urile web ale serviciilor specializate pentru 
gestionarea cainilor fara stapan. 
 (4) Activitatile prevazute la alin. (1) se desfasoara in absenta reprezentantilor asociatiilor si 
fundatiilor pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii: 
 a) nu exista o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) si (3) de catre asociatiile si 
fundatiile pentru protectia animalelor; 
 b) reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate nu s-au 
prezentat la locul si in intervalul orar in care erau programate actiunile respective. 
 (5) In cazul in care exista solicitari in ceea ce priveste montarea unui sistem de monitorizare 
video cu redare on-line, streaming-live, in spatiile de cazare a cainilor din adaposturile publice din 
partea unor persoane fizice sau juridice, care asigura pe cheltuiala proprie din punct de vedere 
material achizitionarea, montarea si functionarea acestora, operatorii serviciilor specializate pentru 
gestionarea cainilor fara stapan pot permite acest lucru. 
   Art.10. - Reprezentantii asociatiilor si fundatiilor pentru protectia animalelor interesate pot 
participa la examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari adresate serviciilor specializate 
pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorilor serviciilor specializate pentru 
gestionarea cainilor fara stapan. Acestia trebuie sa aiba studii de specialitate in domeniu. 
 
   Art.11.  Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări 
a acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului   serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în 
municipiul Craiova. 
   Art.12. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia ca, in termen de cel mult 
60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice, sa faca o evaluare a 
numarului de caini fara stapan aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale unde functioneaza si sa 
intocmeasca un plan de actiune pentru gestionarea acestora. 
 (2) Planul de actiune prevazut la alin. (1) trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: 
 a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafata si numar de locuitori; 
 b) evaluarea numarului de caini fara stapan sterilizati si nesterilizati de pe raza teritoriului; 
 c) prezentarea resurselor materiale necesare, respectiv numarul mijloacelor de transport si 
capacitatea acestora, capacitatea de cazare totala, capacitatea de cazare alocata pentru cainii adoptati 
la distanta; 
 d) prezentarea resurselor de personal necesare, respectiv: personal pentru transport, personal 
pentru capturare, personal pentru ingrijire; 
 e) prezentarea actiunilor care vor fi intreprinse; 
 f) planificarea actiunilor, respectiv graficul anual al actiunilor, defalcat pe luni; 
 g) harti detaliate ale teritoriului cu distributia populatiei de caini fara stapan; 
 h) termene precise pentru aplicarea masurilor; 
 i) termene pentru reevaluarea numarului de caini fara stapan de pe raza teritoriului care 
trebuie efectuata semestrial. 
 
Finanţarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan  
    Art.13. (1) Finanţarea prestaţiilor operatorului  serviciului  de gestionare a cainilor fara stapan se 
realizeaza conform tarifelor  cuprinse în Contractul  pentru delegarea acestui serviciu public sau in 
Protocolul de colaborare incheiat cu unitatile administrativ teritoriale vecine.  
        (2) Cheltuielile aferente recuperarii animalelor dupa operatia de sterilizare, indiferent de data 
cand va fi efectuata, va fi supotata din buget local. 
        (3) Plata aferenta cazarii se va realiza din buget local, pentru numarul de zile calendaristice 
corespunzatoare stationarii in adapost. 
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Sesizarea operatorului serviciului  de gestionare a cainilor fara stapan în municipiul Craiova 
 

       Art.14.  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. 
      Art.15.   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.16.   Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, precum si operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa captureze cainii in 
urmatoarea ordine: 
 a) cainii care circula liber, fara insotitor, din preajma scolilor, gradinitelor, locurilor de joaca 
pentru copii, parcurilor, pietelor publice; 
 b) cainii care circula liber, fara insotitor,in alte locuri publice decat cele prevazute la lit. a); 
 c) cainii care circula liber, fara insotitor, in zonele periferice ale municipiului Craiova.  
     Art.17.  Operatorul  serviciului de gestionare a cainilor fara stapan in municipiul Craiova este 
obligat să acţioneze de urgenţă în toate situaţiile în care se constata ca reclamatiile se refera la cainii 
agresivi sau periculosi. 
     Art.18.  Operatorul serviciului de gestionare a cainilor fara stapan în Municipiul Craiova se pot 
autosesiza  cu privire la apariţia unei situaţii care necesită intervenţia şi pot acţiona în consecinţă. 

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

                  -femelele gestante; 
                  -femelele în perioada de reproducere; 
                  -animalele bolnave sau rănite. 
      Art.19.  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. 20.  (1) Mijloacele de transport destinate cainilor fara stapan trebuie sa fie vizibil marcate cu 
denumirea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, cu numarul de telefon, cu indicativul 
mijlocului de transport, dotate cu custi individuale fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea 
lor in timpul calatoriei si ventilate corespunzator. 
 (2) Persoanele care captureaza caini fara stapan sunt obligate sa respecte normele specifice 
de protectie a muncii si sa fie instruite corespunzator. 
 (3) Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor substante 
stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare sau sarbacanelor, trebuie efectuata sub stricta 
supraveghere a medicului veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii. 
 (4) Este interzisa mutarea cainilor fara stapan din zona in care se afla in alta zona. 
 (5) Utilizarea substantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea cainilor fara stapan va fi 
efectuata numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie. 
      Art. 21. (1) La capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule si 
transportul acestora se interzic urmatoarele: 
 a) lovirea, ranirea, mutilarea in orice mod a cainilor; 
 b) manipularea acestora intr-un mod care le provoaca dureri sau suferinte inutile; 
 c) impuscarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a cainilor aflati in custi sau 
imobilizati in lant; 
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 d) capturarea cainilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecti de a fi turbati sau nu sunt 
situati in spatii inaccesibile, prin administrare de la distanta a medicamentelor stupefiante si 
psihotrope; 
 e) transportarea cainilor fara custi individuale de transport; 
 f) transportarea cainilor in mijloace de transport neventilate corespunzator. 
 (2) La adapostirea cainilor fara stapan se interzic urmatoarele: 
 a) nerespectarea obligativitatii de a hrani de 3 ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 
saptamani; 
 b) nerespectarea obligativitatii de a hrani de doua ori pe zi cateii cu varsta cuprinsa intre 12 
saptamani si 12 luni; 
 c) privarea cainilor bolnavi sau raniti de tratament medical; 
 d) cazarea catelelor cu pui in boxe cu alti caini maturi; 
 e) cazarea cainilor fara separarea acestora, potrivit criteriilor de talie si agresivitate 
prevazute in anexa nr. 1 din OUG 155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 f) adapostirea cainilor in tarcuri si custi in care podelele sunt acoperite de apa; 
 g) aruncarea cu substante dezinfectante peste caini in timpul procesului de curatare a 
boxelor.  
 
Măsuri de gestionare a exemplarelor de câini fără stăpâni  capturaţi  pe domeniul public al 
municipiului Craiova 

Art.22 . (1) In cadrul activitatii de capturare a cainilor fara stapan, imediat dupa capturarea 
acestora, personalul specializat completeaza formularul individual de capturare conform modelului 
din anexa nr. 1 la prezentul Regulament cuprinzand informatiile minime privind cainii fara stapan 
capturati. 
 (2) La intrarea in adapostul public, personalul veterinar preia fisele individuale de la 
echipajele care au realizat capturarea si transportul cainilor fara stapan, verifica daca acestia sunt 
identificati printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii si inregistreaza informatiile minime 
privind cainii fara stapan intrati in adapost, prevazute in anexa nr. 2 la prezentul Regulament, in 
Registrul de evidenta a cainilor fara stapan. 
 (3) In custile comune vor fi cazati cainii fara stapan capturati din acelasi areal si introdusi in 
adapostul public in aceeasi zi. 
 (4) Toate custile din adapost se vor individualiza si marca cu un numar unic pe adapost. 
Numarul unic va fi inscriptionat lizibil pe o placa din material rezistent fixata la vedere pe peretele 
custii. 
 (5) La intrarea in adapost, fiecare caine va primi un numar unic de identificare, reprezentat 
de numarul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca acesta se tine pe suport hartie, 
respectiv numarul generat de sistem in cazul registrului electronic. Acest numar unic de identificare 
se aloca si in cazul in care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul 
microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat. Numarul unic de identificare alocat va 
fi mentionat in formularele prevazute la anexele nr. 1-3 la prezentul Regulament. 
 (6) Pe fiecare cusca se ataseaza un tabel elaborat conform modelului prevazut in anexa nr. 3 
la prezentul Regulament. 
 (7) Dupa inregistrare, cainii fara stapan sunt examinati medical. 
 (8) Dupa examinarea cainilor de catre medicul veterinar se va proceda la recuperarea 
cainilor clinic sanatosi, cainilor cu boli usor tratabile, neagresivi, fara diferente de sex, varsta, talie, 
precum si a cainilor cu regim special, care vor fi izolati de restul animalelor si adapostiti separat 
pentru a se evita imbolnavirea sau agresarea lor prin contactul cu alti caini. 
 (9) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure tuturor 
animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare 
suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 
205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile anexei nr. 1 la OUG 
155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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   Art.23.  (1) La sediul adaposturilor publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa 
existe o evidenta a tuturor tratamentelor medicale efectuate si a numarului de animale moarte. 
 (2) In registre speciale, vizate de medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile 
legii, trebuie consemnate in mod obligatoriu urmatoarele datele: numarul unic de identificare, data 
si locul capturarii, data si ora cazarii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, numarul 
de caini fara stapan prinsi, revendicati, adoptati, mentinuti in adapost, adoptati la distanta, 
eutanasiati, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere, numele persoanei care 
realizeaza eutanasierea, numarul de identificare, numarul fisei de adoptie, data deparazitarii, data 
vaccinarii antirabice, data sterilizarii, precum si persoanele care au instrumentat manoperele 
respective. 
 (3) Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevazute la alin. (2) sunt gestionate 
conform procedurilor stabilite de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta 
Alimentelor. 
 (4) In plus fata de cele prevazute la alin. (1) si (2), la sediile adaposturilor publice si private 
pentru cainii fara stapan trebuie sa existe si urmatoarele evidente: registru consum medicamente, 
registru imunologic, registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru 
eutanasiere si acte de dezinfectie. 
 (5) Adaposturile publice si private pentru cainii fara stapan trebuie sa respecte prevederile 
Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 
80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind 
stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in cadrul activitatii de neutralizare a 
deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 (6) Registrele prevazute la alin. (2) si (4) trebuie sa fie pastrate pe o perioada de cel putin 3 
ani si trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor competente atunci cand se efectueaza inspectiile 
oficiale sau la cererea acestora. 
 
Măsuri de îngrijire a câinilor  

Art.24. (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa asigure tuturor 
animalelor cazate in adaposturile publice hrana si apa in cantitate suficienta, posibilitate de miscare 
suficienta, tratament medical, ingrijire si atentie, in conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 
205/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile anexei nr. 1 la OUG 155/2001 
cu modificarile si completarile ulterioare. 

(2) In cazul cainilor care necesita tratament medical se va constitui o comisie alcatuita din 
reprezentanti ai administratiei locale, reprezentanti ai operatorului si medicul concesionar al 
adapostului. In cuprinsul procesului verbal intocmit de comisie se va specifica diagnosticul stabilit 
de medicul veterinar, interventiile necesare si tratamentul recomandat.  

(3) Cheltuielile aferente tratamentelor medicale acordate cainilor in adapost vor fi suportate 
din buget local, pe baza devizului anexat situatiei de plata intocmita de operator.   

Art.25. (1) Cainii fara stapan vor fi cazati in adaposturile serviciilor pentru gestionarea 
cainilor fara stapan, pentru o perioada de 14 zile lucratoare. Numarul de zile calendaristice 
corespunzatoare celor 14 zile lucratoare aferente cazarii este variabil, in functie de ziua capturarii si 
adapostirii. 

(2) 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.26.  (1)Câinii care intra in adapost vor fi deparazitati şi, in cazul revendicarii/adoptiei, 
vaccinaţi antirabic dupa identificare. 

(2) Animalele bolnave sau ranite trebuie sa fie izolate in custi adecvate in care sa fie ingrijite 
corespunzator pe toata perioada cazarii. Toate adaposturile vor avea un numar suficient de custi de 
izolare destinate cainilor bolnavi sau raniti. Nu se vor caza mai multi caini bolnavi in aceeasi cusca. 
           Art.27. 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 



8 
 

Contractului de delegarea al acestui serviciu public, prin adoptia lor, tratarea in adapostul propriu, 
cu respectarea conditiilor din formularul de adoptie. 
           Art.28.  (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa sterilizeze 
cainii de rasa comuna sau metisii acestora revendicati, adoptati sau mentinuti in adapost, precum si 
femelele gestante. 
 (2) Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau mentinute in 
adapost se realizeaza cu prioritate. 
 (3) Sterilizarea se va realiza prin orhidectomie pentru masculi si ovariohisterectomie pentru 
femele. 
 (4) In cazul in care intervine o cerere de revendicare/adoptie in ultimele zile de cazare, se va 
prelungi perioada de cazare corespunzator cu numarul de zile aferente recuperarii postoperatorii.  

Art. 29. - (1) Persoanele fizice sau juridice, asociatiile si fundatiile pentru protectia 
animalelor care detin caini de rasa comuna sau metisi ai acestora pe teritoriul tarii au obligatia sa ii 
sterilizeze pana cel tarziu la data de 1 ianuarie 2015. 
 (2) Detinatorii cainilor de rasa comuna sau metisilor fatati dupa data de 1 ianuarie 2015 au 
obligatia sa sterilizeze puii astfel: 
 a) femelele la varsta de 4-6 luni; 
 b) masculii la varsta de 6-8 luni. 

Art. 30. (1) Cainii fara stapan care nu apartin rasei comune  nu vor fi sterilizati in situatia in 
care sunt revendicati sau adoptati. 

(2) Se interzice sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora a caror stare de sanatate 
nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum si a cainilor utilitari. 
 (3) Motivele medicale ale exceptarii cainilor de la sterilizare trebuie mentionate de medicul veterinar 
de libera practica, organizat in conditiile legii, in carnetul de sanatate al cainelui si in Registrul de evidenta a 
cainilor cu stapan. 
 Art.  31. Sterilizarea cainilor de rasa comuna sau a metisilor acestora se poate efectua si cu 
ajutorul clinicilor veterinare mobile. 
 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. 
 
Eutanasierea câinilor  fără stăpân 
 

Art. 32. Cainii diagnosticati cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot fi 
eutanasiati in conditiile prevazute de anexa nr. 3 la OUG 155/2001, cu modificarile si completarile 
ulterioare, in termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta 
perioada. 

Art. 33. In cazul in care animalul diagnosticat cu o boala incurabila este identificat, acesta 
poate fi eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului. 
 Art. 34. - Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli incurabile 
inainte de expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in adapost. 
 Art. 35. - (1) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicati, adoptati, adoptati 
la distanta sau mentinuti in adaposturi, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea 
acestora, va fi emisa prin completarea de catre imputernicitul primarului a unui formular special al 
carui model este prevazut in anexa nr. 5 la prezentul Regulament. 
 (2) Imputernicitul primarului emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru cainii fara stapan 
din adaposturile publice administrate de serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara 
stapan, respectiv de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan. 
 Art. 36. - (1) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de catre medicii veterinari de libera 
practica, organizati in conditiile legii, cu respectarea prevederilor lit. B pct. 6 din anexa nr. 1 la 
OUG 155/2001, care au contractat servicii veterinare pentru activitatile specifice prevazute de 
prezentele norme metodologice, potrivit prevederilor legale. 
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 (2) Colegiul Medicilor Veterinari intocmeste liste ale medicilor veterinari de libera practica, 
organizati in conditiile legii, care pot asista la procedurile de eutanasiere. Listele in cauza vor fi 
intocmite pentru fiecare judet in parte si postate pe site-ul web al Colegiului Medicilor Veterinari. 
 (3) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor pot fi reprezentate la operatiunile de 
eutanasiere de catre medici veterinari prevazuti la alin. (2). 
 Art. 37. - Eutanasierea cainilor se face conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, 
aprobat de catre Colegiul Medicilor Veterinari, in conformitate cu recomandarile Organizatiei 
Mondiale pentru Sanatate Animala, cu respectarea prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea 
Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 
2003. 
 Art. 38. - (1) Cadavrele cainilor eutanasiati, morti in adapost din alte cauze sau colectate de 
pe strazi vor fi transportate si eliminate cu respectarea stricta a prevederilor Regulamentului (CE) 
nr. 1.069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate 
consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.774/2002 (Regulament privind 
subprodusele de origine animala) si ale Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare 
Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 
si pentru siguranta alimentelor privind stabilirea documentelor si evidentelor veterinare necesare in 
cadrul activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 (2) Fiecare adapost de caini trebuie sa aiba incheiat un contract cu o unitate de 
ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizata sanitar-veterinar sau sa detina instalatii proprii de 
incinerare, autorizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.069/2009. 

Art. 39. - (1) Cainii fara stapan cu semne clinice de boala sunt inregistrati si examinati 
medical cu prioritate la sosirea in adapost. Evaluarea starii de sanatate a cainilor fara stapan cazati 
in adaposturi se face periodic, de cate ori este necesar. 
 (2) Medicul veterinar de libera practica, organizat in conditiile legii, evalueaza starea 
generala de sanatate a cainilor cazati in adaposturi. 
 (3) Documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum si rezultatele 
respectivelor examene sunt arhivate impreuna cu fisa de observatie a cainelui fara stapan si pastrate 
pentru o perioada de minimum 3 ani. 
 
Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân 

Art. 40. - (1) Cainii din adaposturile publice sunt revendicati/adoptati, pe baza declaratiei-
angajament, al carei model este prevazut in anexele nr. 6 si 7 la prezentul Regulament. 
 (2) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa inapoieze cainii 
revendicati imediat dupa inregistrarea si verificarea veridicitatii cererii de revendicare, potrivit 
programului de lucru. 
 (3) Cainii fara stapan pot fi revendicati pe toata perioada de stationare in adaposturile 
publice. 
 (4) In perioada celor 14 zile lucratoare de stationare a cainelui fara stapan in adapostul 
public, proprietarul care revendica are prioritate in fata persoanei care intentioneaza sa adopte 
acelasi caine, chiar si in cazul in care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare. 
 (5) Dupa expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adapost, in cazul in 
care cainele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul sa recupereze cainele de la 
adoptator daca dovedeste ca a fost in imposibilitate de a introduce cererea de revendicare in primele 
7 zile lucratoare. 

 (6) Medicul veterinar are obligatia sa completeze, sa semneze, sa parafeze carnetul de 
sanatate, sa inmaneze documentul proprietarului animalului si sa elibereze pasapoartele cainilor la 
cererea proprietarilor. 
 Art. 41. - (1) Adoptia cainilor se face gratuit, pe baza declaratiei-angajament al carei model 
este prevazut in anexele nr. 6 si 7 la prezentul Regulament. 
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 (2) Cererile de adoptie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public, 
iar preluarea cainelui de catre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucratoare din momentul 
cazarii cainelui in adapost, daca acesta nu a fost revendicat. 
 Art. 42. - (1) In cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr-un spatiu deschis aflat pe 
proprietatea privata, adoptatorul trebuie sa faca dovada proprietatii sau posesiei unei suprafete de 
teren care sa permita amplasarea unor padocuri sau a unor custi, cu respectarea prevederilor art. 6 
alin. (4) si (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia 
animalelor, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru 
Siguranta Alimentelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008. 
 (2) In cazul in care cainele adoptat va fi adapostit in locuinta adoptatorului, acesta trebuie sa 
faca dovada existentei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri patrati pentru fiecare caine 
adoptat. 
 Art. 43. (1) Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii 
adaposteste intr-un bloc de locuinte in care exista asociatie de proprietari, aceasta trebuie sa prezinte 
la momentul depunerii cererii de adoptie acordul asociatiei de proprietari. 
 (2) In cazul in care persoana care adopta mai mult de 2 caini din adaposturile publice si ii 
adaposteste intr-un imobil, altul decat bloc de locuinte prevazut la alin. (1), in care locuiesc mai 
multe persoane, aceasta trebuie sa prezinte in momentul depunerii cererii de adoptie si acordul 
vecinilor. 
 (3) Asociatiile si fundatiile pentru protectia animalelor care detin adaposturi, precum si 
persoanele fizice si juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, care intentioneaza sa 
adaposteasca animalele adoptate in afara tarii, sunt exceptate de la obligatia prezentarii acordului 
vecinilor. 

Art. 44. (1) Incepand cu a 8-a zi de stationare a cainilor fara stapan in adapostul public, 
acestia pot fi adoptati la distanta de catre persoane fizice si juridice din tara si din strainatate. 

(2) Adoptia la distanta se realizeaza prin completarea unei declaratii-angajament al carei 
model este prevazut la anexa nr. 4 la prezentul Regulament. 

(3) Formularul prevazut la alin. (2) poate fi completat si semnat si in format electronic, fara 
a fi necesara prezenta adoptatorilor. 

(4) Cainii adoptati la distanta trebuie identificati, inregistrati in Registrul de evidenta a 
cainilor cu stapan, deparazitati, vaccinati, sterilizati si relocati in alte custi special destinate. 

(5) Dupa completarea formularului de adoptie la distanta si identificarea cainilor adoptati 
prin aceasta procedura, serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa prelungeasca 
termenul de adapostire a cainilor adoptati pe durata respectarii de catre adoptator a obligatiilor 
materiale asumate prin declaratia de adoptie la distanta. 

(6) Operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan sunt obligati sa 
il anunte, in termen de doua zile lucratoare, pe adoptatorul la distanta in legatura cu orice situatie 
care intervine in starea de sanatate a cainelui adoptat. 

Art. 45. (1) Persoanele care adopta la distanta caini fara stapan suporta toate cheltuielile 
necesare pentru mentinerea cainilor in adapost. Plata cheltuielilor de intretinere, cu exceptia 
tratamentelor medicale, se face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de zile. 

(2) Cheltuielile de intretinere in adaposturile publice a cainilor fara stapan adoptati la 
distanta sunt stabilite prin hotarare a consiliului local 

(3) La stabilirea sumei prevazute la alin. (2) se vor lua in calcul prin deviz estimativ 
urmatoarele elemente de cost: hrana uscata, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, 
utilitati, materiale. 

(4) Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor va publica si 
va actualiza pe site-ul oficial al institutiei, in termen de 30 de zile, spre informare, lista costurilor 
estimative pentru hrana uscata, medicamente de uz veterinar si unele materiale, conform preturilor 
de pe piata. 

(5) Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunostinta adoptatorilor la distanta 
de catre operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, inainte ca acestea 
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sa fie efectuate; decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 
medicale apartine adoptatorului, care trebuie sa si-o exprime in termen de 24 de ore de la luarea la 
cunostinta a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in termen de 5 zile de la finalizarea 
tratamentelor. 

(6) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa utilizeze donatiile 
efectuate de persoanele care adopta la distanta, numai pentru intretinerea si, dupa caz, tratarea 
cainilor adoptati prin aceasta procedura. 

(7) Adoptia la distanta inceteaza daca adoptatorul nu respecta, pentru o perioada de 14 zile 
lucratoare consecutive, obligatiile asumate prin declaratia de adoptie la distanta sau daca acesta nu 
comunica decizia de a trata cainele si, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor 
medicale in termenul prevazut la alin. (5). 

(8) Numarul cainilor adoptati la distanta de o persoana nu este limitat. 
Art. 46. - (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv 

operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia sa dea curs 
cererilor de adoptie la distanta in limita capacitatii de adapostire. 

(2) Pana la ridicarea tuturor cainilor de pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale, numarul 
celor adoptati la distanta nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile in adaposturi. 

(3) Pe perioada stationarii in adaposturile publice, cainii fara stapan adoptati la distanta pot 
fi preluati oricand de catre adoptatori sau pot fi adoptati in conditiile prevazute la art. 41, cu acordul 
adoptatorului la distanta. 

Art. 47. - (1) Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv 
operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot prelungi cazarea peste 
perioada de 14 zile lucratoare pentru cainii care nu au fost revendicati, adoptati sau adoptati la 
distanta, daca exista spatii suficiente de cazare si resurse financiare pentru intretinerea lor. 

(2) Prelungirea termenului de cazare a animalelor se face printr-o decizie a imputernicitului 
primarului, pentru fiecare caine in parte. 

Art. 48. Incredintarea cainilor spre revendicare si adoptie se face numai dupa ce acestia au 
fost consultati de catre medicul veterinar de libera practica, deparazitati, vaccinati antirabic, 
sterilizati si identificati prin microcipare.  

Art. 49. (1) 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 gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Craiova, neavand dreptul sa-l 
instraineze. 
 (2) 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 domeniul 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. 50 . (1) Accesul publicului in adaposturile publice se face in baza unui program stabilit 
de serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, zilnic, de luni pana vineri, in intervalul orar 10,00 – 
14.30. 
 (2) Sambata si duminica si in timpul zilelor de sarbatori legale, accesul publicului, in 
vederea adoptiei, se face in intervalul orar 11,00 – 13,00.  
 (3) Revendicarea cainilor fara stapan se poate face pe toata perioada de acces a publicului in 
adaposturile publice, perioada prevazuta la alin. (1) si (2). 
 (4) Accesul vizitatorilor in adaposturile publice pentru cainii fara stapan se face cu 
respectarea regulamentului de organizare interioara. 
 (5) Vizitatorii au dreptul sa fotografieze si sa filmeze cainii din adaposturile publice. 
 (6) Vizitatorii persoane fizice au acces in adapost pe baza cartilor de identitate, iar 
reprezentantii asociatiilor de protectia animalelor au acces in baza legitimatiilor eliberate de 
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asociatii si vor cuprinde urmatoarele: fotografia, numele, prenumele, seria, numarul cartii de 
identitate, stampila.  
 
Informarea populatiei in vederea revendicarii si adoptiei cainilor fara stapan. Notificarea 
detinatorilor 
 
 Art. 51. - Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan au obligatia de a promova adoptia si 
revendicarea acestora si de a informa constant populatia cu privire la programul de functionare a 
adaposturilor publice pentru cainii fara stapan, asigurand transparenta. 
 Art. 52. In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 16, serviciile specializate pentru 
gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan desfasoara urmatoarele activitati: 
 a) amenajarea de panouri speciale la intrarea in adaposturile publice pentru cainii fara stapan 
si in spatiile pentru primirea vizitatorilor din incinta adaposturilor publice respective. Panourile de 
afisaj trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 
 1. data si locul capturarii fiecarui lot de caini, precum si numarul custilor in care cainii 
respectivi sunt cazati; 
 2. adresa sediului serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, adresa 
adaposturilor publice, adresele de e-mail, precum si numerele de telefon; 
 3. programul de vizitare a adaposturilor publice si programul de revendicare a cainilor fara 
stapan; 
 b) crearea de website-uri pentru accesul publicului la informatiile prevazute la lit. a); 
 c) organizarea periodica de targuri de adoptie a cainilor fara stapan. 
 Art. 53. - Serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan pot incheia parteneriate cu 
organizatiile de protectie a animalelor interesate de promovarea adoptiilor si sterilizarea cainilor. 
 Art. 54. - (1) In cazul in care cainele fara stapan intrat in adapostul public este identificat 
printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, serviciile specializate pentru gestionarea 
cainilor fara stapan, respectiv operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara 
stapan au urmatoarele obligatii: 
 a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale cainelui din 
Registrul de evidenta a cainilor cu stapan; 
 b) sa notifice proprietarul cainelui, in termen de maximum 24 ore, prin telefon, e-mail sau 
prin alte mijloace in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan. 
 (2) Proprietarii care constata disparitia cainelui sau care sunt anuntati de operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan ca animalul se afla in custodia lor au 
obligatia sa se prezinte la adaposturile publice, sa revendice si sa preia cainii pe care ii detin, in 
termen de maximum 7 zile de la data anuntului. 
 Art. 55. - (1) In vederea recuperarii cainilor revendicati, proprietarii vor achita 
contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada stationarii acestora in adapost, in baza tarifelor 
aprobate prin hotararea consiliului local. 
 (2) Achitarea sumelor se va face inainte de ridicarea cainelui din adapost. 
 
Controlul activitatii de gestionare a cainilor fara stapan  

Art. 56. - (1) In scopul verificarii modului de aplicare a prevederilor OUG 155/2001 de 
catre serviciile specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, respectiv de catre operatorii 
serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan, reprezentantii Autoritatii Nationale 
Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai directiilor sanitarveterinare si pentru 
siguranta alimentelor judetene au acces in adaposturi, sali de tratamente, spatii de depozitare a 
cadavrelor, spatii de depozitare a hranei, alte anexe, precum si dreptul de a solicita si primi orice 
documente si de a verifica orice dotari ale serviciilor publice si ale adaposturilor, autovehicule, 
arme utilitare, stocuri de hrana, de medicamente si de substante dezinfectante. 
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Registrul cainilor cu stapan din Municipiul Craiova 

Art. 57.  Registrul cainilor cu stapan este o evidenţă complexă, în format document şi în 
format electronic, în care sunt înregistrate cel putin urmatoarele date: proprietar (nume şi prenume), 
adresă, date personale, specie, rasa, vârsta, sex, înscrierea într-o asociaţie, nr. identificare, 
sterilizare, etc. 

Art. 58. Registrul de evidenta a cainilor cu stapan este gestionat de catre Colegiul Medicilor 
Veterinari. 

Art. 59. (1) Proprietarii, detinatorii temporari ai cainilor, persoane fizice si persoane juridice 
de drept public sau de drept privat, adaposturile publice si ale asociatiilor si fundatiilor pentru 
protectia animalelor care dau spre revendicare si adoptie caini au obligatia sa ii inregistreze in 
Registrul de evidenta a cainilor cu stapan. 

Art. 60. Efectuarea operatiunii de sterilizare este consemnata in carnetele de sanatate ale 
cainilor si in Registrul de evidenta a cainilor cu stapan de catre medicii veterinari de libera practica, 
organizati in conditiile legii. 

Art. 61. (1) Detinatorii de femele nesterilizate au obligatia de a declara gestatiile, fatarile, 
precum si numarul de pui fatati oricarui medic veterinar de libera practica, organizat in conditiile 
legii, sau medicului veterinar de libera practica imputernicit in conformitate cu prevederile art. 15 
alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si 
pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 (2) Declararea gestatiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de detinator, iar 
declararea fatarilor si a numarului de pui fatati se face in maximum 10 zile de la fatare. 
 (3) Medicii veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii, sau, dupa caz, medicii 
veterinari de libera practica imputerniciti in conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din 
Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care primesc 
declaratiile prevazute la alin. (1) inregistreaza datele si le introduc in Registrul de evidenta a 
cainilor cu stapan. 
 
Capitolul III  
Deţinerea şi  creşterea cainilor în mediul urban 
Art. 62.  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 cainilor 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. 63.  Deţinătorii de  caini au obligaţia: 
a) De a identifica cainele, 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) De a asigura cainilor 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; 
c) De a avea faţă de ele un comportament adecvat, creand condiţii pentru asigurarea protecţiei şi 
bunăstării acestora şi de a preveni pierderea sau accidentarea; 
d) Să adune si sa nu arunce resturile fiziologice rezultate de la caine din spaţii publice, părţi 
comune ale clădirilor, accese în incinte, vecinătăţi, etc.; 
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e) 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; 
f) Să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea difuzării bolilor transmisibile stabilite prin 
reglementări legale speciale; 
g) 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; 
h) Să  notifice medicul veterinar care a realizat identificarea si inscrierea cainelui, în termen de 48 
ore de la înstrăinarea, furtul, pierderea sau decesul acestuia, în vederea menţionării  în Registrul 
cainilor cu stapan; 
i) Sa predea cadavrul cainelui operatorului de ecarisaj, in vederea incinerarii. 
Art. 64.  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 caini fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi 
transmisă autorităţilor competente; 
d) Vânzarea, procurarea, participarea la expoziţii, precum şi transportarea cainilor 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; 
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 cainilor 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 cainelui;   
m) Comercializarea unui caine unei persoane sub 18 ani, fără acordul expres al părinţilor sau a 
tutorelui legal; 
Art. 65:  Restricţii privind deţinerea cainilor: 
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, in cuantum de 500 lei/an/caine, exceptie facand 
canisele inregistrate oficial la Asociatia Chinologica Romana, aceasta fiind o taxa locala. 
b)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 gestionare a cainilor fara stapan din Municipiul Craiova.  
c)Nu este permisa circulaţia  liberă, atât ziua cât şi noaptea,  a câinilor în curţile de folosinţă 
comună; 
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d) 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; 
e) 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; 
f)Deţinătorilor de câini nesterilizaţi le este interzis să permită reproducerea  animalelor pe care le 
deţin, cu animale fără deţinător. 
g)Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini fără stăpân pe domeniul public 
al Municipiului Craiova. 
 
Capitolul IV 
Sanctiuni si contraventii 
Art. 66. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000-2000 lei pentru 
persoane fizice si juridice: 
a) 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; 
b) 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”; 
c) 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 animalelor 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. 
Art. 67. 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) amplasarea de adaposturi improvizate pe domeniul public pentru animale de companie. 
Art. 68. Contravenientul poate achita in 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. 69. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre Primarul Municipiului 
Craiova, prin imputernicitii acestuia si functionarii publici din cadrul Politiei Locale Craiova.  
 Art. 70. Amenzile se constituie venit la bugetul local al Municipiului Craiova. 
 Art. 71. Plangerile formulate impotriva proceselor verbale de constatare a contraventiilor se 
depun spre solutionare Judecatoriei Craiova. 
 
Dispozitii finale. 
Art. 72. Orice modificare legislativa ulterioara modifica de drept prevederile prezentului 
Regulament.           
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Art. 73.  Prezentul regulement se completeaza cu prevederile actelor normative mentionate la 
art. 1. 
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ANEXA Nr. 1  

 
 
  
 
 
FORMULAR INDIVIDUAL DE CAPTURARE 
 
 1. Informatii despre caine 
 
 a) Numarul de identificare (daca exista) 
 b) Rasa 
 c) Sex: M        F 
 d) Culoare 
 e) Semne particulare 
 f) Talie: |_| mica (sub 10 kg) 
           |_| mijlocie (11-20 kg) 
           |_| mare: (peste 20 kg) 
 g) Stare generala: |_| foarte proasta 
                    |_| proasta 
                    |_| moderata 
                    |_| buna 
                    |_| foarte buna 
 2. Informatii privind capturarea: 
 a) Ziua .......... luna ......... anul ............ 
 b) Locul capturarii: Zona/cartierul ........................ Strada ....................... 
 c) Ora capturarii: 
 3. Informatii privind echipa de capturare: 
 Indicativ mijloc de transport ....................................................................... 
 Numele ....................... Prenumele ................. 
 Semnatura ..................... 
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ANEXA Nr. 2  

 
 
 
 
 
 
 INFORMATII MINIME 
 privind cainele fara stapan intrat in adapost 
 
 1. Informatii despre caine (conform Formularului individual de capturare) 
 2. Informatii privind capturarea si echipa de capturare (conform Formularului 
individual de capturare) 
 3. Informatii privind cazarea: 
 a) numarul unic de identificare atribuit la intrarea in adapost; 
 b) data si ora cazarii in adapost; 
 c) caracteristicile individuale ale animalului; 
 d) numarul unic al custii; 
 e) starea de sanatate a animalului: 
    1. clinic sanatos   |_|  
     2. semne clinice    |_| 
 4. Informatii privind eutanasierea: 
 a) motivul eutanasierii; 
 b) substanta utilizata pentru eutanasiere; 
 c) numele persoanei care realizeaza eutanasia. 
 5. Informatii referitoare la adoptie: 
 a) nr. de identificare; 
 b) numarul fisei de adoptie. 
 6. Informatii medicale: 
  a) data deparazitarii; 
 b) data vaccinarii antirabice; 
 c) data sterilizarii; 
 d) persoanele care au instrumentat manoperele. 
 e) nr. zile recuperare postoperatorie 
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ANEXA Nr. 3  
  
 
 
 
 
MODELUL 
 tabelului prevazut la art. 15 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan 
 

 

MODELUL TABELULUI PREVĂZUT LA ART. 16 ALIN. (5) DIN NORMELE 

METODOLOGICE  

 

Nr. 
crt. 

Data 
capturarii Sex Adresa Caracteristici 

Număr 
unic de 

identificare 
Microcip/ 
crotaliu Observatii 
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ANEXA Nr. 4  
 
  
 
 
DECLARATIE - ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA DISTANTA 
 Nr....... /......... 
 
 |_| Persoana juridica 
 Subscrisa, ............................................................ , cu sediul in ............................., 
str...................................... nr....... , sectorul/judetul ...................... , telefon ..................., adresa 
de posta electronica .................................. , inregistrata la .................... sub nr...................., 
reprezentata de ..............................., in calitate de .............................. , legitimat/legitimata cu 
BI/CI seria ........ nr...................., eliberat/eliberata de ............... la data de ........................ , 
  
 |_| Persoana fizica 
 Subsemnatul, ..................................................., cu domiciliul in ............................., 
str........................................ nr....... , sectorul/judetul ................., telefon ..................., adresa de 
posta electronica .................................. , legitimat/legitimata cu BI/CI seria ........ 
nr...................., eliberat/eliberata de ............... la data de .......................................... , se 
angajeaza sa adopte la distanta cainele cu numarul de identificare ............................. sau 
microcipat cu numarul ........................., trecut in carnetul de sanatate, adapostit de serviciul 
specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan, in urmatoarele conditii: 
 1. va suporta cheltuielile de intretinere in adapostul public stabilite prin hotarare a 
consiliului local, pentru o perioada de.............zile (obligatoriu este pentru minim 30 zile); 
 2. cainele adoptat la distanta poate fi preluat oricand de catre adoptator sau poate fi 
adoptat direct cu acordul adoptatorului la distanta. 
 In cazul nerespectarii de catre adoptator, pe o perioada de 14 zile lucratoare 
consecutive, a conditiilor asumate la pct. 1, adoptia la distanta va inceta de drept. 
 
 Data ................... 
 Semnatura adoptatorului la distanta 
 ......................................................  
 
 Semnatura reprezentantului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor fara 
stapan 
 ....................................................................................  
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ANEXA Nr. 5  
 
  
 
 

CONSILIUL LOCAL 
 ................................  
 
 Serviciul specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan 
 
 DECIZIE PRIVIND EUTANASIEREA 
 Nr......../........... 
 
 Avand in vedere expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la data capturarii, in 
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in care cainele 
nu a fost revendicat, adoptat, adoptat la distanta, sau mentinut in adapost, prin prezenta se 
decide eutanasierea in termen de .............................. a cainelui cu numar unic de identificare 
............................. sau microcipat cu numarul ........................., capturat de catre Structura 
publica pentru gestionarea cainilor fara stapan in data de ................................................. 
  
 Data 
 ...................... 
 
 Imputernicitul primarului, 
 .......................... 
 (numele si prenumele) 
 .......................... 
 (semnatura) 
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ANEXA NR. 6 
 

  
 
 
 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE 
 

 CONSILIUL LOCAL ..................... 
 Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan 
 Adresa: 
 Telefon: 
 
 DECLARATIE-ANGAJAMENT 
 nr. ....../......... 
 
 Subsemnatul/Subsemnata, ....................................., domiciliat/domiciliata in 
.............................., str. ....................... nr. ....., bl. ..., et. ..., ap. ...., sc. ..., judetul/sectorul 
........................., telefon .................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................, 
eliberat/eliberata de .......... la data de ............., ma angajez sa revendic/sa adopt cainele cu 
numarul de identificare .................. sau microcipat cu numarul ................, trecut in carnetul de 
sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, devenind 
proprietarul/proprietara acestuia, in urmatoarele conditii: 
 1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui; 
 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia 
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
 3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, 
pierderii sau al instrainarii acestuia, in termen de 15 zile; 
 4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il 
mai doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan; 
 5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa 
monitorizeze cainele adoptat; 
 6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: 
.....................................................; orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi 
comunicata telefonic serviciului de unde s-a facut adoptia. 
  
 Declar totodata ca detin un numar de ......... caini/nu detin niciun caine. 
 
 Data ................... 
 
 Semnatura revendicatorului/adoptatorului, 
 ................................................. 
 
 Semnatura reprezentantului Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, 
 ................................................." 
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ANEXA 7 
  
 
 

FORMULAR DE REVENDICARE/ADOPTIE 
 
 Antetul 
 Adresa: 
 Telefonul: 
 
 DECLARATIE-ANGAJAMENT 
 nr. ....../......... 
 
 Subscrisa, ......................................, cu sediul in ............................., str. ........................... nr. 
......, sectorul/judetul ................., telefon ..................., inregistrata la .................... sub nr. 
..................., reprezentata de ..............................., in calitate de ....................., legitimat/legitimata cu 
BI/CI seria ........ nr. ..................., eliberat/eliberata de ............... la data de .............., se angajeaza sa 
revendice/adopte cainele cu numarul de identificare ................ sau microcipat cu numarul ............., 
trecut in carnetul de sanatate, adapostit de Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in 
urmatoarele conditii: 
 1. sa respect normele de ingrijire si hranire a cainelui; 
 2. sa prezint periodic cainele la medicul veterinar, in cazul in care se impune interventia 
acestuia sau pentru a fi vaccinat antirabic; 
 3. sa anunt Serviciul de gestionare a cainilor fara stapan, in cazul decesului, furtului, 
pierderii sau al instrainarii acestuia; 
 4. sa nu abandonez cainele, sa il controlez, sa il supraveghez, iar, in cazul in care nu il mai 
doresc, sa il predau Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan; 
 5. sa permit reprezentantilor Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan sa monitorizeze 
cainele adoptat; 
 6. cainele va fi crescut si adapostit la urmatoarea adresa: .....................................................; 
orice schimbare de locatie mai mare de 15 zile va fi comunicata telefonic serviciului de unde s-a 
facut adoptia. 
  
 Declar totodata ca detin un numar de ........ caini/nu detin niciun caine. 
 
 Data ................... 
  
 Semnatura revendicatorului/adoptatorului, 
 ................................................. 
 
        Semnatura reprezentantului 
 Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan, 
 ................................................. 
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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
     
 

HOTĂRÂREA NR. 319 
 

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

25.06.2009; 
Având în vedere rapoartele nr.225/2009 întocmit de  dl.consilier municipal Dan 

Magla şi nr.78722/2009  întocmit de  Direcţia Servicii Publice prin care se propune 
aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 
municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor care 
constituie contravenţii; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.515/2002, Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legii 
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, Legii nr.241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii 
nr.9/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.205/2004 a protecţiei animalelor; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6  lit. a, pct.16, art.45 alin.1 şi 
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea 

municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea 
faptelor care constituie contravenţii, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.241/2006. 

Art.3. Regulamentul aprobat la art.1, intră în vigoare în 30 zile de la data publicării. 
Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  

Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,      CONTRASEMNEAZĂ, 
        SECRETAR, 

                   Marin RADU       Nicoleta MIULESCU 
 



 

                                                                         ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.319/2009 
 

REGULAMENT 
Privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului Craiova, 

precum  şi stabilirea, constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii 
 

CAPITOLUL.I. 
DISPOZIŢII GENERALE 

 
Art.1. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar pentru constatarea şi sancţionarea faptelor 

care constituie contravenţii la gospodărirea municipiului Craiova şi a fost elaborat în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 215/2001 republicată privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordonanţei de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, modificată şi 
completată de Legea nr. 515/2002 şi ale  Ordonanţei de Guvern nr. 2/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 Art.2.(1) Prezentul regulament stabileşte obligaţiile şi răspunderile ce revin administraţiei publice 
locale, instituţiilor publice, agenţilor economici, altor persoane juridice şi cetăţenilor pentru buna gospodărire 
a municipiului Craiova, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestuia. 

(2) Asigurarea, păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul municipiului Craiova, buna gospodărire a 
localităţii, respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei 
publice locale, a instituţiilor publice, a agenţilor economici, a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor. 
  

CAPITOLUL.II. 
ACTIVITĂŢI EDILITAR GOSPODĂREŞTI 

 
 Art.3.(1) Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici au 
obligaţia să efectueze lucrările de reparare, consolidare întreţinere şi curăţire a clădirilor aflate în proprietatea 
sau în folosinţa lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum şi a oricăror altor spaţii deţinute 
cu orice titlu ori terenuri proprietatea lor sau utilizate de acestea.. 

       (2) Cetăţenii au obligaţia să asigure îngrijirea imobilelor aflate în proprietatea sau în folosinţa lor, 
a anexelor gospodăreşti, curţilor, împrejmuirilor şi să păstreze ordinea şi curăţenia pe străzi, drumuri, în pieţe, 
târguri, parcuri şi grădini în celelalte locuri publice, precum şi în mijloacele de transport în comun.  

 
 Art. 4.(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                                         500 – 2.500 lei – pentru persoane fizice 
              1 000 – 2.500 lei – pentru persoane juridice   
  
a.  Neîntreţinerea faţadelor clădirilor şi instalaţiilor aferente imobilelor, magazinelor, chioşcurilor şi  

tonetelor, prin lucrări de reparaţii, zugrăvire sau vopsire, de către, proprietari , chiriaşi sau deţinătorii legali ; 
 
b.  Nemontarea şi neînlocuirea jgheaburilor, burlanelor uzate, ţiglelor, olanelor şi a geamurilor sparte, 

a firmelor uzate sau deteriorate, precum şi neinlaturarea sloiurilor de gheaţă( ţurţuri ) de către proprietari, 
chiriaşi ori deţinătorii legali; 

c.  Neîmprejmuirea şi nesalubrizarea terenurilor deţinute cu orice titlu; 
d.  Neasigurarea condiţiilor de igienă prin operaţii de curăţenie, dezinsecţie şi deratizare a locuinţelor 

individuale, blocurilor de locuinţe, anexe gospodăreşti, în jurul blocurilor de locuinţe ori în jurul spaţiilor în 
care îşi desfăşoară activitatea, de către proprietari, chiriaşi ori deţinătorii legali; 

e. Amenajarea de terase pentru alimentaţie publică, pe domeniul public, pe suprafeţe mai mari decât 
cele aprobate; 

f. Deteriorarea băncilor, coşurilor de gunoi, indicatoarelor, panourilor de afişaj, cabinelor telefonice, 
locurilor de joacă pentru copii,chioscurilor de agrement precum şi a altor dotări de mobilier urban; 

g.    Desfiinţarea sau mutarea abuzivă a platformelor de gunoi care deservesc asociaţiile de locatari 
sau proprietari; 

h.   Împrejmuirea sau rezervarea unor suprafeţe aparţinând domeniului public fără autorizare legală; 



 

i.  Neaducerea la starea iniţială a zonelor verzi afectate de lucrări edilitar gospodăreşti (gazonare, plantare de 
flori sau gard viu), de către cel (cei) autorizat (i) sa efectueze lucrarea;  

j. Folosirea echipamentelor de joaca de catre persoane care nu se incadreaza in limitele de varsta si 
greutate indicate pe acestea si pe panourile de atentíonare amplasate in perimetrul locurilor de joaca. 

 
          (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
    300 – 700 lei – pentru persoane fizice 
               700 –1500 lei – pentru persoane juridice 
    
a.   Neafişarea la loc vizibil a numărului imobilului, blocului şi scării de către proprietar ori, după 

caz, de către asociaţiile de locatari sau proprietari; 
b.   Neafişarea la loc vizibil de către asociaţiile de locatari sau proprietari, la parterul fiecărei scări de 

bloc a tabelului cu toţi proprietarii sau chiriaşii precum şi a numărului de persoane din fiecare apartament; 
c.  Neafişarea la loc vizibil de către asociaţiile de proprietari sau locatari a  graficului cu orele de 

odihnă, de interzicere a activităţilor care pot deranja liniştea şi odihna locatarilor; 
   d.   Aruncarea pe domeniul public, în sălile de spectacol, a  ambalajelor, a deşeurilor şi a  gunoaielor 
de orice fel (hârtii, pliante, resturi de ţigări, gumă de mestecat, seminţe ori coji ale acestora etc.); 

e. Scrierea şi desenarea,  pe clădirile, gardurile, stâlpii electrici, mobilierului urban, monumentele şi 
statuile din municipiul Craiova, fără acordul scris al deţinătorilor legali. 
              f. Întinderea  rufelor spălate la uscat în balcoane deschise, pe suport în afara balcoanelor sau în  jurul 
imobilelor de locuit;  

g. Amplasarea bătătoarelor de covoare şi a pubelelor pentru colectarea deşeurilor menajere, fără a 
respecta normele igienico-sanitare în vigoare; 

h.  Utilizarea domeniului public pentru diferite activităţi gospodăreşti sau pentru repararea şi spălarea 
autovehiculelor ; 
 

CAPITOLUL III. 
 AMENAJEREA TERITORIULUI, URBANISM ŞI 

ACTIVITATEA DE CONSTRUCŢII 
 
Art. 5.  Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte prevederile legale şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism aprobate, 
precum şi  normele  privind executarea construcţiilor. 
 

Art. 6. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1000 lei – pentru persoane fizice 
                      1000 – 2500 lei – pentru persoane juridice  
  
a. Extinderea cimitirelor umane fără autorizaţie sanitară şi fără acordul autorităţii locale şi fără 

asigurarea zonei de protecţie în interiorul perimetrelor proprii .  
b. Neîmprejmuirea incintelor şantierelor de construcţii sau a punctelor de lucru şi neinstalarea 

panourilor de avertizare şi identificare, de către organizaţiile de santier ori cei autorizaţi. 
c. Nesemnalizarea corespunzătoare conform dispoziţiilor legale a punctelor de lucru atât pe timp de zi 

cât şi pe timp de noapte, pentru evitarea accidentelor; 
d. Neasigurarea curăţeniei exterioare (pneuri şi şenile) a autovehiculelor sau vehiculelor de orice fel, 

la ieşirea din şantiere, staţii de betoane precum şi din alte asemenea locuri; 
e. Nemenţinerea ordinii şi curăţeniei pe căile publice de acces în şantiere precum şi în jurul acestora; 
f. Nesemnalizarea şi neîmprejmuirea clădirilor care nu mai prezintă siguranţă în exploatare; 
g. Depozitarea pe domeniul public, inclusiv în zona platformelor de gunoi care deservesc asociaţiile 

de proprietari sau locatari, a materialelor de construcţii, a resturilor provenite din demolari, din activităţi de 
construire, reparare sau curăţire şi igienizare a clădirilor, fără autorizare legală; 

h. Prepararea mortarului sau betonului direct pe domeniul public; 
i. Neluarea măsurilor de asigurare a şantierelor şi organizărilor de şantier cu grupuri sanitare (W.C.-

uri ecologice), de către cel (cei) autorizat (i) să le deschidă, ori de golire şi dezinfectare a acestora, prin 
comanda catre operatorul de specialitate. 



 

              j. executarea lucrărilor edilitar – gospodăreşti sau intervenţiilor la reţeaua tehnico – edilitară, fără 
autorizatii legale;       
              k. Neasigurarea acoperirii cu prelate a încărcăturilor autovehiculelor (inclusiv camioane tip 
basculantă) care transportă materiale în vrac  (materiale de balastiera , pământ, deşeuri etc.) ; 
              l. Neasigurarea cu obloane de închidere în spate, respectiv a etanşeităţii benei la camioanel tip 
basculantă; 
 

CAPITOLUL IV. 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC 

 
 Art. 7.  Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte normele stabilite pentru buna administrare a domeniului public. 
 
Art. 8. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1000 lei – pentru persoane fizice 
                        700 – 1500 lei – pentru persoane juridice 
   

              a.   Abandonarea pe domeniul public de aparate de orice fel, instalaţii utilaje vehicule, tonete, 
chioşcuri, containere, construcţii metalice ori din alte materiale; 

 b.     Montarea schelelor sau macaralelor de construcţii pe domeniul public, fără autorizări şi fără 
plata taxelor legale; 

c. Montarea pe domeniul public, de mobilier, chioşcuri, corturi puse pentru petreceri ocazionale, 
tonete, instalaţii pentru parcuri de distracţii, circuri sau alte manifestări fără autorizările legale; 

d.  Expunerea in scop exclusiv de reclamă publicitară  sau spre vânzare pe domeniul public a unor 
vehicule, autovehicule, utilaje, instalaţii, aparatură sau mărfuri fără autorizarile legale; 

e. Ocuparea domeniului public cu orice construcţii provizorii, rulote, containere sau materiale fără 
autorizarea şi achitarea taxelor legale; 

f. Necurăţirea, neîntreţinerea şi nerepararea spaţiului de parcare de către deţinătorii legali; 
i.  Nesalubrizarea domeniului public la terminarea activităţilor autorizate în condiţiile legii;  
j. Scăldatul şi spălatul în fântâni arteziene, cismele şi lacuri amenajate pe domeniul public (parcuri şi 

grădini publice); 
 

CAPITOLUL V. 
 ADMINISTRAREA FONDULUI LOCATIV PUBLIC 

 
Art. 9. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte normele privind modul de administrare si de exploatare a locuinţelor din fondul 
locativ public.  

 
Art. 10. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                               500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice şi juridice        
               
   a. Ocuparea de către orice persoană a unei locuinţe din fondul locativ public, fără contract de 

închiriere ori alte documente legale; 
   b. Degradarea acoperişurilor imobilelor sau a teraselor acestora prin montarea unor antene de orice 

tip de către ocupanţii legali, alte persoane fizice, reprezentanţi ori angajaţi ai unor persoane juridice; 
   c. Depozitarea în spaţii aparţinând fondului locativ public de către ocupanţii legali ori alte persoane, 

de gunoaie materiale sau orice obiecte nefolosibile; 
   d. Distrugerea sub orice formă a fondului locativ public de către deţinătorii de contract, dacă nu 

îndeplineşte elementele constitutive ale unei infracţiuni; 
   e. Lipirea, scrierea sau expunerea de anunţuri în alte locuri decât pe panourile de afişaj de către 

chiriaş, alte persoane fizice ori juridice; 
 
 



 

CAPITOLUL VI. 
CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ ŞI EPURAREA APELOR UZATE 

  
 
Art. 11. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte normele privind conditiile de acces si de utilizare a serviciului de alimentare cu apă, 
canalizare şi epurare a apelor uzate. 

 
Art. 12.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1000 lei – pentru persoane fizice 
                        700 – 1500 lei – pentru persoane juridice  
  
   a. acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă; 
   b. mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a căminelor subterane; 
   c. necurăţirea nămolurilor din staţiile de decantare; 
   d. utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate   metrologic.  
 
Art. 13. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                       500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice  
  
a.  racordarea ilegală la reţelele de apă; 
b.  deteriorarea voluntară a aparatelor de măsură şi control sau a sigiliilor  acestora; c. deteriorarea 

capacelor, ramelor şi a grătarelor de la reţelele de apă şi canalizare, ori a căminelor acestora, dacă nu întruneşte 
elementele constitutive ale unei infracţiuni; 

d. deteriorarea sau distrugerea reţelelor de apă, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei 
infracţiuni; 

e.  deteriorarea racordurilor, robinetelor, branşamentelor la instalaţiile de  distribuire a apei şi a reţelei 
de canalizare, dacă nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni ; 

f. achiziţionarea de capace, rame metalice, grătare sau fragmente ale acestora provenite de la reţelele 
de apă şi canalizare, de la persoane fizice sau juridice altele decât deţinătorii de drept. 

 
Art. 14. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice   
 
a.     neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către utilizatori; 
b.     nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinte de către utilizatori; 
c.     menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de 

către operatorul serviciului public; 
d.     înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte 

reziduuri; 
e.     spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietari sau chiriaşi; 
f.       nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control în scopul 

citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei. 
 
Art. 15. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice  
   
a.  manevrarea neautorizată   a vanelor şi robinetelor din căminele de manevră precum şi folosirea 

hidranţilor publici de personal neautorizat; 
b.   folosirea apei din cişmele, puţuri, fântâni publice şi bazinele fântânilor arteziene pentru spălarea 

maşinilor şi altor materiale, indiferent de natura acestora; c.     deteriorarea fântânilor cu picior şi a cişmelelor 
de băut apă; 



 

d.   deversarea de ape menajere de orice fel pe domeniul public; 
              e.   colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice; 

f.   neînlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de 
producţie o permite şi există surse. 

 
CAPITOLUL VII. 

 ALIMENTAREA CU  ENERGIE TERMICĂ ŞI ILUMINATUL PUBLIC 
  
Art.16. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte normele privind condiţiile de acces si de utilizare a serviciului de alimentare cu 
energie termică şi iluminat public. 

 
Art. 17. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice  
  
a.  nemenţinerea şi nefixarea la cota pavajului a pieselor vizibile (trape, capace, grătare, răsuflători 

etc.); 
b.  deteriorarea aparatelor de măsură şi control, a căminelor unde sunt amplasate acestea, a 

conductelor, racordurilor şi robineţilor;  
c.   racordarea la reţeaua de termoficare, branşarea la reţelele de iluminat public fără avizul şi 

autorizaţia organelor de specialitate; 
d.   nepermiterea accesului personalului autorizat, la instalaţiile interioare din incinta beneficiarului. 
e.  deteriorarea capacelor, ramelor, a grătarelor de la reţelele de energie termică.  
    
Art. 18. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                       200 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                       500 – 1 500 lei – pentru persoane juridice   
 
a.  nepoziţionarea stâlpilor de iluminat public pe amplasamentele aprobate; 
b.   distrugerea reţelei şi a lămpilor de iluminat public, dacă nu îndeplineşte elementele constitutive 

ale unei infracţiuni; 
c.   modificarea iluminatului public cu ocazia diferitelor manifestări fără autorizările legale; 
d.    înlocuirea şi montarea altor lămpi de iluminat public decât cele autorizate legal. 

 
CAPITOLUL VIII.  

PUBLICITATEA PE DOMENIUL PUBLIC 
  
Art.19. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 

au obligaţia să respecte normele privind activitatea de publicitate pe domeniul public. 
Art. 20. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                     1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice    
 
a. Lipirea afişelor, posterelor sau anunţurilor publicitare în alte locuri decât cele autorizate; 
b.  Folosirea de afişe, postere sau pliante de publicitate în spaţiile publice apartinand autoritatilor 

publice fără achitarea taxelor de publicitate; c.   Montarea de panouri publicitare sau banere fără autorizare; 
d.   Neîntreţinerea panourilor de afişaj sau de publicitate de către utilizatorii sau deţinătorii legali; 
e.   Neschimbarea materialelor de publicitate uzate sau deteriorate de către deţinătorii legali ai 

acestora; 
f.    Expunerea de materiale publicitare în cimitire, de către persoane fizice ori juridice; 
g. Montarea benerelor sau a panourilor publicitare pe stâlpi la o înălţime care împiedică circulaţia sau 

vizibilitatea ori de dimensiuni ce pot periclita stabilitatea acestora şi implicit siguranţa traficului rutier şi 
pietonal; 



 

h. Neafişarea la loc vizibil a panoului de identificare a unei investiţii (construcţii), în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

i.  Lipirea, imprimarea de afişe, postere sau anunţuri cu conţinut erotic sau conotaţii sexuale explicite 
pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova.  
 

CAPITOLUL IX. 
 TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL 

 
 Art. 21. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi 

cetăţenii au obligaţia să respecte normele instituite pentru buna organizare şi funcţionare a transportului în 
comun, păstrarea curăţeniei şi aspectului corespunzător al vehiculelor şi întărirea ordinii şi disciplinei în 
mijloacele de transport în comun. 

 
Art. 22. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                          700 – 1 500lei – pentru persoane fizice şi juridice  
 
a.  Punerea în circulaţie a  autovehiculelor  care sunt deteriorate, nu îndeplinesc condiţiile de 

curăţenie şi igienă sau care au scurgeri de ulei, motorină ori alţi carburanţi sau lubrifianţi; 
b.  Efectuarea transporturilor de persoane prin curse ocazionale, speciale, în convenţie sau neregulate, 

instituirea de staţii urcare-coborâre pe teritoriul municipiului Craiova, altele decât cele aprobate de Consiliul 
Local, precum şi devierea de la traseul aprobat de Consiliul Local. 

c.   Oprirea pe teritoriul municipiului Craiova în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor, a 
mijloacelor de transport public de persoane judeţean şi interjudeţean, în alte locuri decât cele autorizate legal; 

d.   Staţionarea vehiculelor de transport marfă şi călători cu masa totală mai mare de 3,5 tone pe 
domeniul public al Municipiului Craiova în alte locuri decât cele special destinate acestui scop, cu excepţia 
cazurilor când se face aprovizionarea unităţilor socio-economice cu condiţia respectării legislaţiei în 
vigoare.    

  
Art. 23. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                          500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice şi juridice 
 
a.  Neasigurarea curăţeniei în locurile de încărcare/descărcare a mărfurilor, materialelor, în staţii şi la 

capetele de linii ale mijloacelor de transport în comun; 
b.  Neafişarea în staţii a graficelor de circulaţie şi a intervalelor orare specifice transportului în 

comun; 
c.   Nerespectarea graficelor de circulaţie şi a intervalelor orare specifice transportului în comun, 

exceptând cazurile de forţă majoră; 
d.  Neasigurarea curăţeniei pe căile de rulare (inclusiv spaţiile dintre şine) la tramvaie şi în buclele de 

întoarcere, şi a întreţinerii căii de rulare în parametrii tehnici normali de funcţionare; 
e.    Neasigurarea încărcării şi etanşeizării corespunzătoare a vehiculelor ce efectuează transportul 

diferitelor materiale, pentru a preântâmpina împrăştierea lor în timpul transportului şi murdărirea sau 
degradarea căilor publice; 

  f.   Transportul de materiale explozibile sau inflamabile în mijloacele de transport în comun.   
 
                                                                                                                                                                                        

Art. 24. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                           600 – 1200 lei – pentru persoane fizice 
 
a. Coborârea, urcarea, blocarea sau forţarea uşilor mijlocului de transport pe timpul mersului,  

transportul de animale vii sau păsări, transportul unor bagaje voluminoase care stânjenesc călătorii, călătoria 
pe mijloacele de transport, pe tampoane sau între vagoanele tramvaielor; 

b. Călătoria fără bilet, cu bilet necompostat/compostat necorespunzător sau abonament de călătorie 
nevalabil pentru perioada de timp si linia respectivă. 

c. Refuzul călătorului de a prezenta organului de control actul de identitate. 
d. Deteriorarea dotărilor interioare ale staţiilor de autobuz şi tramvai. 



 

  e. Fumatul, scuipatul, consumul de seminţe şi băuturi alcoolice, precum şi a altor alimente care 
conduc la disconfortul celorlalţi călători şi aruncarea de hârtii, ambalaje şi resturi de orice fel în mijloacele de 
transport în comun; 

 
Art. 25. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                      1000– 2500lei – pentru operatorii de transport 
 
a.   Oprirea mijloacelor de transport în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor între staţii sau în 

afara peroanelor sau alveolelor destinate opririi acestora; 
b.  Schimbarea traseelor aprobate de Consiliul Local de către conducătorul auto sau alte persoane 

neautorizate; 
c.    Folosirea mijloacelor de transport în comun în alte scopuri decât cele destinate.  
 
Art. 26. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                           600 – 1200 lei – pentru persoane fizice şi juridice 
 
 a.   Nerespectarea obligaţiei controlorilor şi conducătorilor auto de pe mijloacele de transport în 

comun de a avea o ţinută decentă, un comportament civilizat şi de a purta la vedere ecusonul sau legitimaţia 
de serviciu; 

b.   Degradarea mijloacelor de transport în comun prin orice mijloace atât în mers cât şi în staţionare 
de către persoanele fizice, dacă nu îndeplineşte elementele constitutive ale infracţiunii.  
 

CAPITOLUL X. 
 ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA STRĂZILOR, SEMNALIZAREA RUTIERĂ ŞI PIETONALĂ, 

REALIZAREA UNUI TRAFIC DECENT ŞI ÎN SIGURANŢĂ 
 

 Art.27 Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 
au obligaţia să respecte normele privind repararea şi întreţinerea străzilor, modernizarea drumurilor existente, 
precum şi respectarea normelor instituite privind desfăşurarrea în condiţii optime a traficului în municipiul 
Craiova. 

 
Art. 28.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  
                                         800 – 1 500 lei – pentru persoane fizice 
                                      1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 
 
a.  Deteriorarea îmbrăcăminţii părţii carosabile, a trotuarelor şi a marcajelor rutiere prin circularea cu 

mijloace de transport ori utilaje neadecvate; 
b.  Executarea de lucrări sau intervenţii la reţeaua tehnico-edilitară fără autorizările legale; 
c.   Neanunţarea compartimentelor de specialitate din Primărie despre lucrările de construcţii, 

reparaţii sau intervenţii în carosabil, de unde rezultă pământ, moloz sau alte deşeuri, în vederea stabilirii 
locului de depozitare a acestora; 

d.   Neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apelor pluviale, a podeţelor şi 
tuburilor de beton aferente acestora, pe întreaga lungime aferentă proprietăţii, în vederea evitării inundaţiilor 
ori stagnării apelor. 
 

Art. 29.Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:  
       500 – 1000 lei – pentru persoane fizice  
 

a.  Accesul şi circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală în interiorul perimetrului:  
-bulevardul Decebal, str. Caracal, str. Corneliu Coposu, bulevardul Nicolae Romanescu, str. 

Popoveni, bulevardul Râului, str. Brestei, str. Maria Tănase, str. Paşcani, str. George Enescu, strada 
Constantin Brâncoveanu, bulevardul Dacia. 

 b. Deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală pe arterele municipiului Craiova, în zonele în care 
este permis accesul acestora, fără a fi dotate cu dispozitive de reţinere a dejecţiilor animale.  

 



 

Art. 30.(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă      
                       între: 
                                         500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice 
                    1000 – 1 500 lei – pentru persoane juridice 
 
a.  Oprirea şi  staţionarea autovehiculelor pe zonele verzi, scuaruri, insule de dirijare a circulaţiei, 

alveole şi în staţiile mijloacelor de transport în comun, pe trecerile de pietoni, pe benzile de circulaţie 
semnalizate şi marcate corespunzător. 
               b.  Oprirea şi staţionarea autovehiculelor pe locurile de parcare rezervate pentru diferite activităţi sau 
pentru persoanele cu dizabilităţi, marcate şi semnalizate corespunzător; 

c.  Parcarea şi staţionarea autovehiculelor în zona de protecţie a şanţurilor, dacă aceasta ar putea duce 
la deteriorarea sau funcţionarea necorespunzătoare a şanţurilor; 

d. Staţionarea autovehiculelor în pieţe ori în zona pieţelor agro-alimentare, în scop de depozitare a 
mărfurilor;  

e.   Rezervarea locurilor de parcare pe carosabil sau domeniul public fără aprobarea Consiliului Local 
şi semnalizarea acestora cu altfel de însemne, marcaje sau dispozitive decât cele legle, sau folosirea de peronal 
în acest scop (personal propriu sau firme de pază); 

f.    Executarea de marcaje stradale de către persoane neautorizate; 
g.   Organizarea de curse neautorizate auto, moto şi vehicule cu tracţiune animală; 

              h.   Mutarea semnelor de circulaţie, a indicatoarelor rutiere, a plăcuţelor cu denumirea străzilor fără 
autorizare legală, detaşarea lor sau împiedicarea prin orice mijloace a vizibilităţii acestora; 
              i.   Circulaţia cu biciclete, motorete, scutere, ciclomotoare, motoscutere, motociclete, pe trotuare, în 
parcuri, zone de agrement, pieţe, cu excepţia spaţiilor special amenajate în acest scop. 
          (2) Dacă prin faptele prevăzute la literele a, b, c, d, e, se pot produce ambuteiaje, se pune în pericol 
traficul rutier şi pietonal, prin dispoziţia agenţilor de poliţie rutieră, autovehiculele respective pot fi blocate, 
ridicate şi transportate în locuri special amenajate, iar restituirea lor se face după plata contravalorii acestor 
prestaţii.          

  
CAPITOLUL XI.  

SALUBRIZAREA MUNICIPIULUI 
 

    Art.31. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice, agenţii economici şi cetăţenii 
au obligaţia să respecte normele privind curăţenia străzilor, pieţelor şi a celorlalte locuri publice, îndepărtarea 
zăpezii, a gheţii de pe străzi şi trotuare, colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale. 
   Art. 32.(1) Utilizatorii serviciilor de salubrizare, potrivit legii,  sunt: 
    - casnici – gospodării individuale şi asociaţii de proprietari şi locatari; 
    - agenţi economici; 
    - instituţii publice; 
    - alte persoane juridice (asociaţii, organizaţii, etc). 

(2) Utilizatorii au obligaţia de a încheia contracte pentru prestarea serviciului de salubrizare; 
(3) Operatorul (serviciile de salubrizare) are (au) obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor, 

recipiente standardizate (europubele de 120 l, 240 l sau saci speciali), separat pentru deşeuri menajere şi 
deşeuri reciclabile. 

(4)  Operatorul va încheia contracte de prestări servicii de salubrizare, cu toţi  utilizatorii. 
 

Art. 33. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                                              500 –1500 lei – pentru persoane fizice 
                                            1000 –2500 lei -  pentru persoane juridice 
              a.  Abandonarea sau depozitarea deşeurilor municipale pe spaţii verzi, căi publice sau în alte locaţii 
care aparţin domeniului public; 
              b.  Depozitarea deşeurilor periculoase în alte spaţii decât cele special destinate acestora, pentru a fi 
neutralizate în condiţii de siguranţă; 
              c.   Utilizarea recipienţilor pentru colectarea deşeurilor reciclabile în alte scopuri decât cele pentru 
care sunt destinaţi;     



 

              d.   Neexecutarea sau executarea defectuoasă a operaţiilor specifice activităţii de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare; 
              e.   Neîncheierea contractelor pentru colectarea deşeurilor, cu operatorii autorizaţi; 
              f.  Amplasarea recipientelor de precolectare în alte locuri decât cele stabilite, sau mutarea lor în locuri 
nepermise; 
              g.  Depozitarea deşeurilor la platformele gospodăreşti în afara recipienţilor şi nepăstrarea curăţeniei 
în spaţiile în care se face precolectarea; 
              h.  Neasigurarea sau obstrucţionarea căilor de acces a mijloacelor de transport pentru ridicarea 
deşeurilor; 
              i.  Utilizarea coşurilor de gunoi stradal în alte scopuri decât depozitarea de către pietoni a deşeurilor 
de dimensiuni mici; 
            j. Nepresărarea de nisip, rumeguş, sau alte materiale antiderapante pe trotuare, în faţa imobilelor şi 
curţilor acestora deţinute cu orice titlu, în caz de polei;              
          k.   Neîndepărtarea imediat după oprirea intemperiilor, a zăpezii şi gheţii de pe trotuare, din faţa 
imobilelor, a curţilor acestora deţinute cu orice titlu; 
              l.  Neîncheierea contractelor pentru incinerarea deşeurilor spitaliceşti rezultate din activitatea sanitară 
de stat şi particulară, pentru unităţile sanitare; 
           m. Căutarea în recipientele pentru gunoi, deşeuri ori răsturnarea lor, împrăştierea gunoiului ori 
deşeurilor, în scopul recuperării unor resturi alimentare sau de orice altă natură.  
 

Art. 34. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între:                           
1 000 – 2 500 lei – pentru persoane fizice/juridice si operatorii de servicii publice 

  
a.  Neîntocmirea graficelor cu frecvenţa de colectare a deşeurilor menajere şi neavizarea lor de către 

organele în drept; 
b. Neasigurarea recipientelor pentru precolectarea deşeurilor municipale: 
c.  Neînştiinţarea Compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova asupra 

modificărilor ce intervin în graficele de colectare a reziduurilor; 
              d. Întreţinerea necorespunzătoare a mijloacelor de transport a deşeurilor, de către operator, 
nerespectarea perioadelor de spălare şi igienizare a benelor şi containerelor: 
              e. Nerespectarea de către operator a graficelor de colectare a deşeurilor: 

  f. Transportul deşeurilor provenite din activităţile de construcţii şi demolări altfel decât în 
containerele în care s-a realizat precolectarea sau în basculante prevăzute cu sistem de acoperire a încărcăturii: 

g. Necolectarea întregii cantităţi de deşeuri de la punctele de colectare: 
h.  Neefectuarea curăţeniei străzilor, parcurilor şi a altor zone publice de către operatorul de serviciu 

public autorizat pentru efectuarea acestor lucrări; 
i.   Neasigurarea manipulării corespunzătoare a pubelelor şi a coşurilor de gunoi stradale precum şi a 

celor amplasate pe zona verde, de către personalul operatorului serviciului  public pentru a evita deteriorarea 
sau distrugerea acestora; 
           j. Netransportarea în aceeaşi zi a deşeurilor vegetale în urma amenajării şi întreţinerii spaţiilor verzi 
precum şi neefectuarea salubrizării stradale, inclusiv golirea coşurilor de gunoi amplasate pe străzi şi spaţii 
verzi; 
           k. Necurăţarea locurilor de amplasare a recipientelor de precolectare a deşeurilor sau a platformelor de 
gunoi ce deservesc asociaţiile de propietari/locatari, după golirea acestora. 
 

CAPITOLUL XII.  
RESPECTAREA NORMELOR DE IGIENĂ ŞI CONVIEŢUIRE SOCIALĂ 
  
Art.35.(1) Se interzice creşterea animalelor şi păsărilor,  pe rampele şi depozitele de gunoi, în 

clădirile cu mai multe apartamente (cu excepţia animalelor de companie), în adăposturi improvizate în jurul 
clădirilor de locuit şi   în zona A din municipiul Craiova. 

(2) Zona A din municipiul Craiova este delimitată de Bulevardul Dacia, strada Constantin 
Brîncoveanu, strada George Enescu, strada Maria Tănase, strada Brestei, Bulevardul Rîului, strada Popoveni, 
Bulevardul Nicolae Romanescu, strada Corneliu Coposu, strada Caracal, Bulevardul Decebal. 



 

(3)  Creşterea de păsări şi animale în municipiul Craiova este permisă numai cu respectarea obligaţiilor 
sanitar-veterinare şi de igienă în vigoare.  

(4) Deţinătorii de păsări şi animale au următoarele obligaţii: 
   a. să întreţină adăposturile păsărilor şi animalelor, conform regulilor sanitar-veterinare, în permanentă 
stare de curăţenie şi cel puţin o dată pe an să le dezinfecteze şi să le văruiască; 

 b. să asigure evacuarea dejecţiilor şi depozitarea gunoiului, astfel încât să nu constituie surse de 
poluare a mediului înconjurător; 

c. să permită personalului de specialitate efectuarea acţiunilor sanitar-veterinare obligatorii şi 
verificarea stării de sănătate a păsărilor şi animalelor din gospodărie; 

d. să anunţe imediat organelor sanitar-veterinare de stat apariţia unor semne de boală la animale, a 
primelor cazuri de moarte sau tăiere din necesitate, iar până la sosirea personalului sanitar-veterinar  să izoleze 
animalele bolnave, să păstreze pe loc cadavrele, carnea, organele sau alte produse rezultate de la animalele 
tăiate din necesitate, luând măsuri ca acestea să nu fie folosite sau vândute; 

e. să respecte şi să aplice întocmai măsurile stabilite de organele sanitar-veterinare  pentru prevenirea 
şi combaterea bolilor la păsări şi animale; 

f. să respecte regulile sanitar-veterinare stabilite prin actele normative în vigoare, privind condiţiile de 
tăiere a păsărilor şi animalelor şi de valorificare a produselor obţinute de la acestea;  

 
Art. 36. – Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                 500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice şi juridice 
 

         a.  Creşterea animalelor şi pasărilor în zonele interzise; 
       b. Creşterea animalelor şi păsărilor de fermă în curţile cu folosinţă comună, cu mai multe apartamente 
proprietate privată sau mixtă;  
       c. Amplasarea adăposturilor pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, fără respectarea 
legislaţiei în vigoare; 
       d. Neîntreţinerea adăposturile pasărilor şi animalelor, în permanentă stare de curăţenie, conform normelor 
sanitar veterinare;  
        e. Neasigurarea evacuării dejecţiilor din adăposturi prin canale închise în fose septice betonate şi 
acoperite etanş, astfel încât să nu constituie surse de poluare a mediului înconjurător;  
         f. Depozitarea sau abandonarea gunoiului de grajd în spaţii deschise,în apropierea locuinţelor 
individuale, pe domeniul public sau privat;   
         g. Amplasarea foselor septice şi platformelor pentru depozitarea gunoiului în curţi sau grădin, fără 
respectarea legislaţiei în vigoare. 
        h. Neexecutarea lucrărilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie, periodic sau  ori de câte ori este 
nevoie, prin societăţi comerciale specializate în executarea  lucrărilor  DDD;  
         i. Lăsarea liberă a pasărilor şi animalelor pe domeniul public. Animalele şi păsările găsite libere şi 
nerevendicate de nimeni la constatare vor fi transportate şi adăpostite prin grija operatorului desemnat în acest 
sens. Ele vor putea fi ridicate de către proprietarii acestora în termen de 5 zile de la preluare, numai dupa plata 
amenzilor şi a cheltuielilor de întreţinere aferente. Animalele neridicate vor fi valorificate de către operatorul 
desemnat în acest sens, iar sumele încasate vor fi evidenţiate în cont separat şi destinate întreţinerii zonelor 
verzi din municipiu; 
           Art. 37. Persoanele fizice şi juridice proprietare sau deţinătoare de animale de companie, de rasă ori cu 
origine necunoscută şi care dezvoltă sau nu activităţi de creştere şi comercializare, au obligaţia să le asigure 
asistenţa medicală de specialitate certificată prin carnet de sanătate eliberat de medicul veterinar şi să 
îndeplinească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind protecţia animalelor de companie. 
 
              Art. 38. Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa între: 
        400-1000lei – pentru persoane fizice şi pentru persoane juridice 
 
         a. Amplasarea de adăposturi  improvizate pentru animale de companie pe spaţiile verzi din jurul 
clădirilor tip „condominiu” sau în alte locuri de pe domeniul public fără acordul autorităţii publice locale; 
        b. Neîmprejmuirea corespunzatoare a imobilului cu grădină şi curte  în care sunt crescute animale de 
companie, astfel încât acestea să nu fie lăsate libere în afara proprietăţii, fără supravegherea deţinătorului 
pentru evitarea riscurilor unor accidente, a montelor necontrolate şi a  transmiterii bolilor;  



 

         c. Nerespectarea, pentru animalele de companie deţinute în imobile tip „condominiu”, a normelor 
generale de curăţenie, igienă şi întreţinere în condiţii optime a spatiului comun, fără a aduce atingere liniştii şi 
ordinii publice, precum şi drepturile altor proprietari, conform legislaţiei în vigoare cu privire la deţinătorii de 
animale de companie;  
         d. Neasigurarea, pentru animalele de companie deţinute la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor 
comerciale şi ale instituţiilor publice, de  boxe sau ţarcuri pentru închiderea acestora pe perioada desfăşurării 
activităţii şi neîmprejmuirea corespunzătoare a spaţiului pentru a preveni accesul liber pe domeniul public. 
Pentru câinii periculoşi sau agresivi se vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare.  
          e. Neafişarea, daca este cazul, la intrarea într-un imobil sau la uşa de acces în proprietate a unei placuţe 
de avertizare cu inscripţionarea “Câine periculos” sau “Atenţie câine rău”. 
          f. Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public, fără lesă, iar cei  periculoşi  fără botniţă şi lesă; 
          g. Plimbarea animalelor de companie de talie mică, mijlocie şi mare în parculeţe şi locuri de joacă 
special amenajate pentru copii şi pe zonele verzi amenajate pe domeniul public şi semnalizate corespunzător 
cu indicatoare-„Accesul animalelor interzis”;  
          h. (1) Accesul persoanelor însoţite de câini, pisici sau alte animale de companie în magazine, instituţii 
publice, săli de spectacol, ştranduri şi în mijloace de transport în comun, dacă această interdicţie este 
semnalizată; 
          (2) Fac excepţie câinii de însoţire pentru persoanele cu dizabilităţi şi câinii de serviciu ai M.A.I., M.A.N 
si  Poliţiei Comunitare;   
           j. (1) Plimbarea pe domeniul public a animalelor de companie,   fară ca proprietarii acestora să dispună 
de materiale necesare pentru curăţirea locului şi evacuarea dejecţiilor;  
          (2) Prin materiale necesare păstrării curaţeniei se înţelege, fie ca proprietarul să aibă asupra sa matură, 
faraş, pungă de unică folosinţă, fie pungă şi mânusi de unică folosinţă;   
          k. Nedeţinerea pe timpul plimbării animalelor de companie a carnetului de   sănătate al acestora în 
vederea prezentării acestuia  organelor de control ;  
          l. Obstrucţionarea autorităţilor  sanitar veterinare de stat, a reprezentanţilor serviciilor de specialitate din 
primărie de a-şi exercita atribuţiie stabilite prin lege sau prezentul regulament, referitoare la controlul modului 
de creştere şi deţinere a păsărilor şi animalelor, inclusiv a animalelor de companie; 
         m.  Incinerarea sau abandonarea cadavrele de animale  pe domeniul public. 

 
 

CAPITOLUL XIII. 
 CONSERVAREA ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI 

  
Art. 39.(1).  Protecţia zonelor verzi amenajate pe domeniul public constituie obligaţia tuturor 

persoanelor fizice şi juridice. 
Terenurile virane din interiorul municipiului Craiova, vor fi amenajate ca spaţii verzi, în funcţie de 

suprafaţa şi relieful lor, în raport cu necesităţile populaţiei din zonele învecinate, dacă nu au fost restituite 
sau retrocedate în condiţiile legii, proprietarilor sau moştenitorilor de drept ai acestora. 

(2). Serviciile de specialitate ale Primăriei municipiului Craiova au obligaţia: 
a. să programeze, să coordoneze şi să urmărească activitatea de combatere a rozătoarelor şi insectelor 

vectoare de maladii şi generatoare de disconfort, conform legislaţiei în vigoare; 
b.  să informeze populaţia şi să asigure punerea în aplicare a măsurilor transmise de organele de 

specialitate ale statului în caz de epidemii şi situaţii de criză. 
(3). Proprietarii sau administratorii apelor de suprafaţă au obligaţia: 

a. să asigure curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor la cursurile de apă şi lacuri, precum şi 
decolmatarea lor, atunci când este cazul; 

b. să asigure conservarea biodiversităţii speciilor de plante şi animale valoroase care trăiesc în jurul 
apelor; 

c. să planteze de-a lungul cursurilor de apă şi pe malurile apelor stătătoare specii forestiere iubitoare 
de apă, valoroase din punct de vedere ornamental. 
 (4). Atunci când pentru executarea unor lucrări autorizate de construcţii sau reparaţii la clădiri sau 
infrastructură este necesar să se intervină pe zonele verzi, persoanele sau societăţile care execută aceste lucrări 
sau, după caz, beneficiarii lor, au obligaţia de a folosi cât mai puţin posibil din zona verde, iar după terminarea 
lucrărilor să înlăture toate materialele şi să refacă zonele verzi afectate. 



 

Dacă lucrările prevăzute la alin. 1 impun tăierea unor arbori sau arbuşti, cei care execută aceste 
lucrări sau, după caz, beneficiarii lor, vor suporta cheltuielile pentru plantarea altor arbori sau arbuşti. 

Măsura prevăzută la alin. 2 nu se aplică în cazul când distanţa de la instalaţiile subterane urbane 
(cabluri electrice, ţevi, conducte pentru gaze, alimentare cu apă, canalizare, termoficare) până la vegetaţia 
lemnoasă sacrificată a fost mai mică de 2 metri în cazul arborilor şi 1,5 metri în cazul arbuştilor. 

(5). În zonele verzi din jurul blocurilor se vor planta numai flori, arbori şi arbuşti ornamentali. 
Cultura plantelor legumicole, care au durată scurtă de vegetaţie şi talie mică, este interzisă. Plantarea 
pomilor fructiferi şi a viţei de vie este permisă numai dacă se adoptă forme de conducere decorative - 
bolţi, pergole, garduri etc. - şi nu urmăresc, în principal, un scop economic. Plantarea arbuştilor 
fructiferi - căpşun, coacăz, zmeur etc. - este de asemenea, interzisă, din aceleaşi considerente ca şi 
pentru plantele legumicole. 

(6). Tăierea totală sau parţială a arborilor din parcuri, grădini, scuaruri, aliniamente stradale 
sau din jurul clădirilor va fi făcută numai de lucrătorii operatorului specializat, pe baza constatărilor 
proprii sau la sesizările întemeiate ale cetăţenilor. 

(7). Tăierea totală sau parţială a arborilor este permisă numai în cazurile când aceştia 
reprezintă un pericol real pentru trecători, clădiri sau alte bunuri din apropiere, împiedica 
efectuarea unor lucrări autorizate sau reparaţii la clădiri şi infrastructură, creează un disconfort major pentru 
locuitorii din apropiere sau pun în pericol securitatea circulaţiei. 

 Atunci când numai părţi ale arborilor creează inconvenientele prevăzute la alin. 1 se vor efectua 
tăieri parţiale, îndepărtându-se numai ramurile respective. 

 Tăierea totală a arborilor se va face la nivelul solului, sau dacă este posibil, din rădăcini, fiind 
interzis să rămână resturi care au un aspect inestetic sau constituie un pericol pentru trecători ori siguranţa 
circulaţiei. 

 
Art. 40. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                                         500 – 1 000lei – pentru persoane fizice 
                                      1 000 – 1 500lei – pentru persoane juridice 
 
a.   Deteriorarea spaţiilor verzi şi a materialului dendrofloricol existent prin rupere, tăiere, călcare sau 

prin alte mijloace; 
b.   Efectuarea tăierilor de corecţii, defrişări, scoaterea din rădăcini a arborilor, arbuştilor, puieţilor 

sau a lăstarilor fără autorizările legale; 
c.   Efectuarea plantărilor de arbori sau arbuşti pentru amenajarea sau refacerea zonelor verzi pe alte 

amplasamente şi fără autorizările legale; 
d.  Schimbarea destinaţiei zonelor verzi fără autorizările legale; 
e.   Neîntreţinerea în stare corespunzătoare a spaţiilor verzi de către întreţinătorii legali; 
f.    Traversarea sau călcarea cu piciorul a zonelor verzi de către persoanele fizice; 
g.   Tăierea în mod inestetic a arborilor sau arbuştilor (tăierea se va face la nivelul solului sau dacă 

este posibil din rădăcini); 
h.   Deteriorarea spaţiului verde în urma unor accidente de circulaţie; 
i.    Contaminarea, poluarea cu deşeuri de orice natură, necurăţirea periodică a suprafeţei apei de alge, 

resturi vegetale, reziduuri şi alte impurităţi; 
j.    Nedecolmatarea, necurăţirea şi nesalubrizarea digurilor şi a malurilor cursurilor de apă; 
 
Contravaloarea refacerii zonelor verzi distruse prin faptele de mai sus va fi suportată de către cei care 

au produs paguba, în urma evaluării efectuate de inspectorii de specialitate din cadrul Primăriei municipiului 
Craiova.  

 
Art. 41. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                        500 – 1 000 lei – pentru persoane fizice şi juridice 
a. Nemenţinerea în stare corespunzătoare a locurilor de agrement, de către deţinătorii legali; 
b. Circulaţia sau staţionarea autovehiculelor  sau vehiculelor în parcuri sau pe zone verzi; 
c. Arderea deşeurilor vegetale, menajere sau de altă natură pe spaţiile verzi, parcuri şi grădini publice; 



 

d. Prepararea alimentelor în parcuri, grădini publice ori domeniul public prin folosirea grătarelor , cu 
excepţia perimetrelor delimitate în care funcţionează legal localuri publice (restaurante, baruri)şi a spaţiilor 
autorizate.  

  
Art. 42. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                 700 – 1 200 lei – pentru persoane fizice 
              1 000 – 2 000 lei – pentru persoane juridice 
 
a.  Însuşirea arborilor doborâţi de fenomene naturale sau a arborilor care au fost tăiaţi, scoşi din 

rădăcini în cadrul unor lucrări specifice, fără aprobarea serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Craiova; 

b.  Aplicarea unor tratamente cu pesticide fără autorizare;  
 
Art. 43. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
              1 000 – 2 500 lei – pentru persoane juridice 
 
a. Neefectuarea periodică prin laboratoarele de specialitate a analizelor la sursele de apă potabilă 

de către operator.  
 

Art. 44. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                                400  –  800 lei – pentru persoane fizice 
                                600  – 1 000 lei – pentru persoane juridice 
 
a.  Nemontarea tubulaturii pentru evacuarea gazelor arse la instalaţiile proprii de încălzire la nivelul 

superior al imobilelor; 
b.  Prelucrarea sau depozitarea unor materiale care emană mirosuri respingătoare sau fum; 
c.  Neluarea măsurilor de colectare în containere speciale, neutralizare şi evacuarea pe rampe special 

amenajate a deşeurilor şi rezidurilor grosiere, a uleiurilor, grăsimilor, solvenţilor, vopselelor, detergenţilor, 
produselor petroliere şi a altor substanţe chimice rezultate din procesele tehnologice la diferite obiective;   

  
CAPITOLUL XIV.  

 PROTECŢIA SANITARĂ ÎN LOCURILE PUBLICE 
   
Art. 45. Organizatorii manifestărilor culturale care se desfăşoară în săli de spectacole, cinematografe, 

săli de sport, stadioane, velodrom, hipodrom, alte locuri publice autorizate legal, au următoarele 
obligaţii:           

a. Să permită accesul unui număr cel mult 90% spectatori din capacitatea sălii sau stadionului; 
b. Să asigure accesul la uşile şi căile de evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de urgenţă, să ia 

măsuri rapide de localizare a incendiilor şi de limitare a efectelor altor accidente; 
c. Să asigure prezenţa, pe toată durata manifestării, a personalului instruit, care cunoaşte planurile de 

evacuare, pentru a realiza evacuarea în  condiţii de siguranţă a spectatorilor, în caz de incendiu sau alte 
evenimente negative; 

d. Să interzică accesul spectatorilor cu materiale inflamabile, explozive sau de altă natură, care pot 
periclita viaţa şi integritatea corporală a celor care le folosesc sau a altor persoane; 

e. Să interzică accesul persoanelor în stare de ebrietate sau turbulente şi să evacueze de îndată 
persoanele care perturbă desfăşurarea spectacolului sau manifestării; 

f. Să pună în timp optim în vânzare biletele, respectând prevederile prevăzute la lit. a  şi să permită 
accesul în timp util, pentru ca la intrarea spectatorilor să nu se producă aglomeraţie sau dezordine; 

g. Să asigure buna funcţionare a instalaţiilor de lumini, sonorizare, aerisire, încălzire, pentru ca 
spectatorii să poată urmări în cele mai bune condiţii spectacolul sau manifestaţia respectivă; 

h. Imediat după încheierea manifestării să ia măsuri pentru asigurarea curăţeniei şi repararea 
eventualelor pagube produse, astfel încât sala sau stadionul să fie permanent gata pentru organizarea unei noi 
manifestări; 



 

i. Să asigure igienizarea şi buna funcţionare a grupurilor sanitare, dotarea acestora în conformitate  cu 
reglementările sanitare; numărul acestora trebuie să fie corelat cu capacitatea sălii sau a stadionului, potrivit 
normelor sanitare; 

j. Să respecte prevederile legale privind stabilirea locurilor speciale pentru fumat; să indice aceste 
locuri în mod vizibil.  

 
Art. 46. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
              1 000 – 2 500 lei - pentru organizatorii manifestărilor culturale sau sportive care nu au  
                                            respectat una sau mai multe din obligaţiile prevăzute în art. 45.  
 
Art. 47. Persoanele care participă în calitate de spectatori, la manifestările culturale, organizate în 

cinematografe, săli de spectacole, săli de sport, stadioane şi alte locuri publice autorizate, sunt obligate: 
a.  Să intre în sală sau stadion numai pe bază de bilet, abonament sau invitaţie, cu excepţia cazurilor 

când intrarea este liberă; 
b.  Să păstreze ordinea şi curăţenia în locul de desfăşurare al manifestării, să aibă o ţinută decentă şi 

un comportament civilizat, să dea concurs oamenilor de ordine în izolarea şi evacuarea persoanelor care comit 
acte de indisciplină, să păstreze calmul şi ordinea la intrarea şi ieşirea în caz de urgenţă, să respecte regulile de 
prevenire şi stingere a incendiilor; 

c.  Să fumeze numai în locurile permise, amenajate şi indicate în mod vizibil; 
d.  Să nu introducă în locul de desfăşurare al manifestării băuturi alcoolice, materiale sau substanţe 

periculoase. 
 

               Art. 48. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                              100 –    500 lei – încălcarea de către persoanele fizice în calitate de spectatori a uneia      
                                                          sau mai multor prevederi cuprinse în art. 47. 

  
CAPITOLUL XV. 

  PROTECŢIA SANITARĂ PUBLICĂ ÎN PIEŢE ŞI TÂRGURI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 
  
Art. 49. Administraţia Pieţelor şi Târgurilor Craiova are următoarele obligaţii: 
a.  să încheie cu societăţile de salubrizare contracte ferme de ridicare a deşeurilor şi să urmărească 

respectarea riguroasă a graficelor de ridicare a deşeurilor; 
b.  să stabilească reguli obligatorii pentru toate persoanele care desfăşoară activităţi comerciale 

privind păstrarea ordinii şi curăţeniei şi să le aducă la cunoştinţă aceste reguli; 
c.   să asigure căi de acces pentru mijloacele de transport care efectuează aprovizionarea, salubrizarea 

sau intervenţiile în caz de urgenţă; 
d.  să asigure în fiecare piaţă prezenţa unui număr suficient de angajaţi care să supravegheze 

respectarea regulilor stabilite pentru desfăşurarea unui comerţ civilizat; 
e.   să pună la dispoziţia comercianţilor cântare verificate şi omologate din punct de vedere 

metrologic; 
f.   să asigure sectorizarea pieţelor pe categorii de produse şi să asigure în fiecare sector condiţiile 

specifice pentru comercializarea categoriilor de produse la parametrii optimi pentru un comerţ civilizat; 
g.  să încaseze taxele stabilite de Consiliul Local de la toţi comercianţii, să elibereze chitanţe; 
h.  să asigure puncte pentru colectarea deşeurilor refolosibile, a celor biodegradabile şi a ambalajelor; 
i.   să permită comercializarea de produse agroalimentare numai persoanelor care pot justifica 

provenienţa mărfii şi calitatea acesteia;   
Art. 50. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
                 500 – 1 000 lei – pentru personalul de execuţie din Serviciul Public Administraţia  
                                             Pieţelor şi Târgurilor; 
                 1 000 – 1 500 lei - pentru personalul de conducere din Serviciul Public Administraţia  
                                          Pieţelor şi Târgurilor, în  situaţia nexecutării atribuţiunilor de serviciu  
                                          prevăzute de art. 49.  
 
 Art.51. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi comerciale în pieţele şi Târgul de 

Săptămână din municipiul Craiova sunt obligate:  



 

 a. să deţină şi să prezinte la control documentele prin care să justifice provenienţa 
produselor şi că acestea corespund din punct de vedere calitativ pentru a fi comercializate, în cazul produselor 
pentru care legea prevede acest lucru; 

b. să respecte regulile stabilite de Administraţia Pieţelor privind curăţenia şi ordinea în pieţe în jurul 
magazinelor, chioşcurilor unde se desfăşoară activitatea de comerţ şi să nu depoziteze marfă, ambalaje sau alte 
materiale decât pe suprafaţa aprobată cu acord sau taxată; 

c. să nu blocheze căile de acces a mijloacelor de transport care efectuează aprovizionarea, 
salubrizarea în pieţe şi intervenţiile în caz de urgenţă; 

d.  să dea dovadă de comportament civilizat în relaţiile cu clienţii şi ceilalţi comercianţi din piaţă, 
să aibă o ţinută decentă; 

e. să păstreze şi să comercializeze produsele în condiţii igienico-sanitare; 
f. să cântărească corect produsele comercializate şi să permită clienţilor să verifice dacă produsele 

au fost cântărite exact; 
g. să folosească numai cântare verificate şi omologate; 
h. să achite taxele stabilite de Administraţia Pieţelor pentru produsele pe care le comercializează, 

să păstreze chitanţele până la plecarea din piaţă şi să le prezinte la control; 
i. să ridice marfa nevândută şi să depoziteze ambalajele şi alte obiecte în numai în locuri 

special amenajate; 
j. să afişeze la loc vizibil datele de identificare şi preţurile practicate; 
k. să nu comercializeze produsele agroalimentare sau de altă natură din mers, pe trotuare, alei sau în 

alte locuri publice decât cele special amenajate şi repartizate comercianţilor de către Administraţia Pieţelor 
sau Consiliul Local; 

l. să respecte programul de funcţionare al pieţei sau târgului; 
m. să respecte programul de acces pentru aprovizionare al autovehiculelor şi de staţionare a acestora 

pe o perioadă de maximum 30 minute (timpul legal de încărcare şi descărcare a mărfurilor); 
n. să nu distrugă, degradeze sau modifice amplasamentul pentru mijloacele fixe sau obiectele de 

inventar ce aparţin Serviciului Public de Administraţie a Pieţelor şi Târgurilor 
 
Art. 52. Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între: 
 
                    100 –    500 lei – pentru persoane fizice 
                    200 – 1 000 lei – pentru persoane juridice, încălcarea de către comercianţi a  
                                                prevederilor  art. 51. 

 
CAPITOLUL XVI. 

      PROCEDURA DE CONSTATARE A CONTRAVENŢIILOR 
 
Art. 53.  Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se  face de către:  
   - primar şi împuterniciţii acestuia; 

− funcţionarii publici din Poliţia Comunitară Craiova. 
 

    Art. 54.  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. 55. Plângerile formulate împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiei se depun spre 

soluţionare Judecătoriei Craiova. 
Art. 56. Dispoziţiile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G. nr. 2/2001, privind 

regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

                     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                 Marin RADU 



 

      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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Anexă la Hotărârea nr. 417/2011 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    NIURI RADU VALENŢIU ŢUI 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE 
ECARISAJ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 

NR.________DIN_______ 
 
 
 

DELEGATAR: MUNICIPIUL CRAIOVA, PRIN CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
 
 

DELEGAT: S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L 
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CAPITOLUL I Părţi contractante  

 
Între Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova cu sediul 

în Craiova, str. A. I Cuza, nr. 7, judeţul Dolj, telefon 0251/416.235, fax 0251/411.561, cod 
fiscal 4417214, reprezentat prin Primar în calitate de delegatar, pe de o parte, 
şi 

S.C. Salubritate Craiova S.R.L., cu sediul în Craiova, str. Brestei, nr.129 A, 
judetul Dolj, telefon/fax 0251.414.660/0251.417.967, număr de înmatriculare 
J16/136/01.02.2011, codul unic de înregistrare RO27969145, reprezentată prin Sirop 
Flavius Adrian, având funcţia de administrator, în calitate de delegat, 
 
 

CAPITOLUL II Obiectul contractului de delegare  
 

Art. 1. Obiectul contractului de delegare îl constituie prestarea activităţii de 
capturare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Craiova, respectiv 
acei câini care circulă liberi, fără însoţitor, în locuri publice. 

Această activitate presupune următorul ciclu de operaţii: 
a) capturarea câinilor; 
b) transportul; 
c) înregistrarea, examinarea câinilor; 
d) adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor; 
e) asistenţa sanitar – veterinară; 
f) revendicarea şi adopţia; 
g) eutanasierea; 
h) neutralizarea cadavrelor 

 
Art. 2. Obiectivele delegatarului sunt: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 
eficienţei acestui serviciu; 

b) obligativitatea asigurării activităţilor serviciului public în regim de 
continuitate şi permanenţă; 

c) reducerea numărului de câini fără stăpân de pe domeniul public până la 
posibilitatea ţinerii sub control a efectivului rămas; 

d) asigurarea unei activităţi fluente ; 
e) limitarea riscurilor de transmitere a bolilor parazitare şi infecto-contagioase de 

la câinii fără stăpân la om, prin contact direct; 
f) respectarea normelor europene privind protecţia animalelor prin asigurare 

condiţiilor normale de întreţinere pentru animalele adoptate; 
g) respectarea normelor de capturare, transport, hrănire, asistenţă medicală, 

adopţie/revendicare sau eutanasie prevăzute de legislaţia în vigoare; 
h) micşorarea numărului de tratamente antirabice efectuate persoanelor muşcate 

de câini. 
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Art. 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de delegat în derularea contractului 

sunt următoarele: 
a) bunuri de retur – sunt bunurile publice concesionate delegatului, inclusiv 

cele realizate pe durata contractului de delegare în scopul îndeplinirii obiectivelor delegării 
şi care, la încetarea contractului, revin de plin drept gratuit, în bună stare, exploatabile şi 
libere de orice sarcini sau obligaţii delegatarului. În cazul încetării contractului înainte de 
termen, delegatarul este îndreptăţit să primească valoarea neamortizată a bunurilor realizate 
din fondurile sale; 

b) bunuri de preluare – sunt bunuri de preluare acele bunuri care la încetarea 
contractului de delegare pot reveni delegatarului, în măsura în care acesta din urmă îşi 
manifestă intenţia de a prelua bunurile respective, în schimbul plăţii unei compensaţii, în 
condiţiile legii; 

c) bunuri proprii – sunt bunuri propii acele bunuri care la încetarea contractului 
rămân în proprietatea delegatului. 
 
 

CAPITOLUL III Dispoziţii generale 
 

Art. 4. Contractul de delegare cuprinde următoarele anexe: 
a) Anexa 1 – Caietul de sarcini privind activitatea de ecarisaj; 
b) Anexa 2 – Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj; 
c) Anexa 3 – Tarifele pentru activitatea de ecarisaj;  
d) Anexa 4 – Bunuri de retur. 

 
 

CAPITOLUL IV Durata contractului 
 

Art. 5 a) Contractul intră în vigoare la data de ___________ şi are o durată de 
delegare de 49 ani; 

b) Pe întreaga durată a delegării, se interzice delegatului subdelegarea 
activităţii. 
 
 

CAPITOLUL V Redevenţă, cuantum şi mod de plată  
 

Art. 6. Nivelul redevenţei pentru delegarea activităţii de ecarisaj este de 0,01% din 
cifra de afaceri realizată în anul fiscal precedent, pentru activitatea de ecarisaj. 

Plata redevenţei se va efectua în termen de 60 de zile de la aprobarea bilanţului 
contabil, în contul RO23TREZ29121300205XXXXX deschis la Trezoreria Craiova. 

Delegatul va ţine evidenţa contabilă distinctă pentru activitatea care face obiectul 
prezentului contract. 
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Art. 7. Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la 
penalizari de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. 
 
 

CAPITOLUL VI Drepturile părţilor 
 

Drepturile delegatului  
 

Art. 8. Delegatul are următoarele drepturi: 
a) să exploateze, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile şi 

activitatea, ce fac obiectul contractului de delegare; 
b) să încaseze contravaloarea activităţii prestate; 
c) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul 

modificării reglementărilor şi/sau a condiţiilor tehnico-economice care au stat 
la baza încheierii acestuia; 

d) să aplice preţul/tariful aprobat conform legislaţiei în vigoare; 
e) să propună ajustarea şi modificarea preţurilor/tarifelor. 

 
Drepturile delegatarului  

 
Art. 9 Delegatarul are următoarele drepturi: 

a) de a stabili şi a aproba programele de reabilitare, extindere şi modernizare a 
dotărilor existente cu consultarea delegatului; 

b) de a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de 
amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiţii, în scopul realizării 
acestora într-o concepţie unitară; 

c) de a aproba studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi 
modernizarea dotărilor publice aferente activităţii de ecarisaj; 

d) de a realiza investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-
edilitare aferente activităţii; 

e) de a finanţa realizarea de lucrări necesare desfăşurării activităţii delegate; 
f) de a-şi manifesta intenţia de a dobândi bunurile de preluare şi de a solicita 

delegatului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste 
bunuri. În termen de 30 de zile, delegatarul este obligat să-şi exercite dreptul 
de opţiune sub sancţiunea decăderii; 

g) de a inspecta bunurile şi activitatea delegata; 
h) de a verifica stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este 

satisfăcut interesul public; 
i) de a verifica respectarea obligaţiilor asumate prin contract, cu notificarea 

prealabilă a delegatului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în 
regulamentul de serviciu; 

j) de a aproba structura şi ajustările de tarife propuse de către delegat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare; 
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k) de a rezilia contractul, în condiţiile legii, în cazul în care delegatul nu respectă 
obligaţiile asumate prin contractul de delegare. 

 
 

CAPITOLUL VII  Obligaţiile părţilor  
 

Obligaţiile delegatului  
 

Art. 10 Delegatul are următoarele obligaţii: 
a) să obţină de la autorităţile competente avizele, acordurile şi autorizaţiile 

necesare prestării/furnizării activităţilor delegate şi să respecte angajamentele 
luate prin contractul de delegare; 

b) să respecte prevederile regulamentului de desfasurarea a activitatii de ecarisaj, 
ale caietului de sarcini şi ale celorlalte reglementări specifice activităţii 
delegate; 

c) să respecte indicatorii de performanţă prevăzuţi în regulamentul de 
desfasurare a activitatii; 

d) să furnizeze delegatarului informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate 
informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării activităţii 
delegate în conformitate cu clauzele contractului de delegare şi cu prevederile 
legale în vigoare; 

e) să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea 
costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale oferite 
de normele legale în vigoare; 

f) să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile/tarifele ce vor fi utilizate 
pentru activităţile delegate; 

g) să nu subdelege activitatea şi bunurile care fac obiectul delegării; 
h) să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în 

contractul de delegare; 
i) să ia toate măsurile necesare privind bunurile de retur, astfel încât, la 

încheierea contractului de delegare, capacitatea delegatarului de a realiza 
activitatea delegată să fie cel puţin egală cu cea existentă la data intrării în 
vigoare a contractului; 

j) să restituie bunurile de retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de 
orice sarcini, la încetarea contractului de delegare; 

k) la încetarea contractului de delegare din alte cauze decât termenul, forţa 
majoră şi înţelegerea părţilor, delegatul este obligat să asigure continuitatea 
prestării activităţii în condiţiile stipulate în contractul de delegare, până la 
preluarea acesteia de către delegatar, dar nu mai mult de 90 de zile; 

l) să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce 
se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii şi să ia măsurile necesare 
privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii; 

m) să predea la încheierea contractului de delegare toată documentaţia tehnico-
economică referitoare la desfăşurarea activităţii delegate şi să respecte 
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condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţiii (protejarea secretului de stat, 
materiale cu regim special, condiţii de siguranţă în exploatare, protecţia 
mediului, protecţia muncii, condiţii privind folosirea şi protejarea 
patrimoniului etc.) în conformitate cu prevederile caietului de sarcini; 

n) în cazul în care delegatul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei 
cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii delegate, va 
notifica de îndată acest fapt delegatarului, în vederea luării măsurilor ce se 
impun pentru asigurarea continuităţii activităţii; 

o) să ţină evidenţa contabilă distinctă pentru activitatea de ecarisaj care face 
obiectul prezentului contract; 

p) să fundamenteze şi să stabilească de comun acord cu delegatarul necesarul 
anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii; 

q) să propună delegatarului scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând 
patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare şi să transmită delegatarului 
modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia 
patrimoniului public la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea 
în contabilitatea delegatarului; 

r) delegatul îşi va desfăşura activitatea cu respectarea strictă a legislaţiei şi 
normelor în vigoare, precum şi în acord cu legislaţia Uniunii Europene privind 
asigurările obligatorii pentru activitatea de ecarisaj şi exploatarea mijloacelor 
fixe specifice; 

s) delegatul este obligat  a încheia şi a onora contractele de asigurări pentru 
mijloacele din patrimoniul public, conform legislaţiei în vigoare privind 
asigurările, cât şi a acelor prevederi legale care vor apărea pe toată durata 
contractului de delegare; 

t) delegatul este obligat, să pună la dispoziţia organizaţiilor non-guvernamentale 
mijloacelor tehnice, utilaje specifice şi mijloace de transport aflate în dotare şi 
incluse în infrastructura activitatii de ecarisaj, în condiţiile recuperării de la 
organizator a cheltuielilor efectuate.  

 
Obligaţiile delegatarului 

 
Art. 11. Delegatarul are următoarele obligaţii: 

a) să predea delegatului la data intrării în vigoare a contractului de delegare toate 
bunurile, instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu 
inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de procesverbal de predare-
preluare; 

b) să notifice părţilor interesate la cerere informaţii referitoare la încheierea 
prezentului contract de delegare; 

c) să faciliteze delegatului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul 
public şi privat, în conformitate cu reglementările legale în vigoare; 

d) să-şi asume pe perioada derulării contractului de delegare toate 
responsabilităţile şi obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu 
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excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina delegatului prin 
contractele de delegare; 

e) e. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor pe care le scoate din uz, în 
aşa fel încât să se păstreze capacitatea de a realiza activităţile delegate; 

f) f. să nu-l tulbure pe delegat în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul 
contract de delegare; 

g) g. să nu modifice în mod unilateral contractul de delegare, în afară de cazurile 
prevăzute expres de lege; 

h) h. să notifice delegatului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă 
atingere drepturilor acestuia; 

i) să verifice permanent modul de efectuare a prestaţiei, întocmind zilnic 
rapoarte de constatare, confirmate şi de delegat, privind cantitatea şi calitatea 
prestaţiei; 

j) să elaboreze şi să aprobe normele locale şi regulamentul de funcţionare a 
operatorului pe baza normelor-cadru prevăzute de lege. 

 
 

CAPITOLUL VIII Tarifele practicate  
 

Art. 12. (1) Tarifelor practicate la data semnării contractului sunt cele prezentate în 
Anexa 3. 

(2) Tarifele se actualizează la cererea delegatului. 
 
 

CAPITOLUL IX Cantitatea şi calitatea serviciilor, indicatori de performanţă 
 

Art. 13. Indicatorii de performanţă pentru activitatea de ecarisaj sunt cei stabiliţi în 
Regulamentul privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova, prezentat 
în Anexa 2. 
 

Art. 14. Standardele minime de calitate ale activităţii: 
a) numărul de intervenţii la sesizări; 
b) dotarea cu utilaje şi echipamente de prindere conform normelor; 
c) numărul anual de sesizari; 
d) rezolvarea reclamaţiilor; 
e) dezinfecţia mijloacelor de transport şi a sculelor folosite. 

 
CAPITOLUL X Penalităţi, clauze de reziliere 

 
Art. 15. (1) Nerespectarea repetată a programelor de lucru duce la rezilierea de plin 

drept a contractului. 
(2) Neîndeplinirea indicatorilor minimi de performanţă duce la rezilierea de plin 

drept a contractului dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea 
repetată a obligaţiilor contractuale. 
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(3) Neplata de către delegatar a facturilor, în termen de 30 de zile de la depunerea 
acestora conduce la penalizări de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere şi dă dreptul 
delegatului de a diminua activitatea prestată. 
 
 
CAPITOLUL XI Clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităţilor de 

mediu între delegatar şi delegat  
 

Art. 16(1) Delegatarul trebuie să respecte obligaţiile care îi revin conform legislaţiei 
în domeniu. 

(2) Lucrările de investiţii aferente infrastructurii delegatului necesare pentru 
conformare la cerinţele de mediu pot fi finanţate atât de delegat, cât şi de delegatar. 
 
 

CAPITOLUL XII Politica de menţinere şi recalificare a forţei de muncă, precum şi 
protecţia acesteia pe durata valabilităţii contractului de delegare 

 
Art. 17. (1) Personalul angajat al delegatului beneficiază de toate drepturile 

prevăzute în contractul colectiv sau individual de muncă. Delegatul va întocmi planuri 
anuale, pe categorii profesionale de angajaţi, în vederea perfecţionării acestora, prin 
participarea lor la cursuri, seminarii, instruiri. 

(2) Numărul anual al angajaţilor delegatului va fi stabilit de acesta, în funcţie de 
politicile, strategiile acţionariatului, cu acordul delegatarului. 

 
 

CAPITOLUL XIII Forţa majoră  
 

Art. 18. (1) Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la 
termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii 
care îi revine în baza prezentului contract de delegare, dacă neexecutarea sau executarea 
necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţă majoră.  

(2) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen 
de 10 zile producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 
consecinţelor lui. 

(3) Dacă în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, 
părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de delegare 
fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.  

 
 

CAPITOLUL XIV Rezilierea contractului de delegare  
 

Art. 19. Rezilierea de plin drept a contractului operează: 
a) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegat; 
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar; 
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CAPITOLUL XV Încetarea contractului  
 

Art. 20. (1) Prezentul contract de delegare încetează în următoarele situaţii: 
a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu 

convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile legii; 
b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea 

unilateral de către delegatar; 
c) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului delegat sau în cazul 

imposibilităţii obiective a delegatului de al exploata, prin renunţare, fără plata 
unei despăgubiri; 

d) în cazul în care interesul local o impune, prin răscumpărarea unei delegări, 
care se poate face numai prin act administrativ, la propunerea delegatarului; în 
acest caz se va întocmi o documentaţie tehnico-economică în care se va stabili 
preţul răscumpărării. În această situaţie de încetare a delegării nu se percep 
daune; 

e) schimbarea destinaţiei sau folosirea în alte scopuri a bunurilor delegate 
aferente infrastructurii serviciilor publice de salubrizare; 

f) subdelegarea activitatii de ecarisaj; 
g) alte clauze de încetare a contractului de delegare, fără a aduce atingere 

clauzelor şi condiţiilor reglementate de lege. 
(2) La încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare, bunurile ce au fost 

utilizate de delegat în derularea delegării vor fi repartizate conform prevederilor de 
delegare a acestor bunuri.  

 
 

CAPITOLUL XVI Răspunderea contractuală  
 

Art. 21. Nerespectarea dovedită de către părţile contractante a obligaţiilor 
contractuale prevăzute în prezentul contract de delegare atrage răspunderea contractuală a 
părţii în culpă. 

Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părţii în culpă pentru neîndeplinirea 
oricăreia dintre obligaţiile asumate în prezentul contract se vor determina pe baza unui 
raport de expertiză, însuşit de ambele părţi, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în 
parte, atunci când va fi necesar.  

 
 
 

CAPITOLUL XVII Litigii 
 

Art. 22. Litigiile de orice fel ce decurg din executarea contractului de delegare sunt 
de competenţa instanţei judecătoreşti de drept comun.  
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CAPITOLUL XVIII Alte clauze  

 
Art. 23. (1) Modificarea prezentului contract de delegare se face numai prin act 

adiţional încheiat între părţile contractante. 
(2) Delegatarul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului contract 

de delegare, cu notificarea prealabilă a delegatului, din motive excepţionale legate de 
interesul naţional sau local, după caz. 

 
Prezentul contract de delegare împreună cu anexele care fac parte integrantă din 

cuprinsul său reprezintă voinţa părţilor. 
Prezentul contract de delegare intră în vigoare la data ___________ şi a fost încheiat 

în 3 (trei) exemplare. 
 
 
  DELEGATAR,       DELEGAT, 
 MUNICIPIUL CRAIOVA,       S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. 
          Prin               Prin 
Consiliul Local al Municipiului Craiova    
     PRIMAR,              Administrator 
         Antonie Solomon        Flavius-Adrian Sirop 
 
 
 Direcţia Investiţii şi Servicii Publice     
  Director Executiv,         Director Executiv 
       Nicu Tuţu                Sorin-Silviu Ciobanu 
 
 
 Direcţia Economico- Financiară      
  Director Executiv,       Director Economic 
    Nicolae Pascu        Ana-Maria Stancu 
 
 
  Direcţia juridică      
         Vizat pentru legalitate  
          Alin Glăvan 
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Anexa 1 
 
 
 

CAIET DE SARCINI 
privind activitatea de ecarisaj 

 
 
  

Cap. I. Dispoziţii generale  
 

Art. 1. Caietul de sarcini 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. 55/30.04.2002 
privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, modificată şi completată de 
Legea nr.60/11.03.2003, 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, Legea nr. 60/24.03.2004 privind 
ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la 
Strasbourg la 23 iunie 2003 şi Legea nr. 205/26.05.2004 privind protecţia animalelor. 

 
Art. 2. 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. Alegerea 
formei de gestiune a serviciului se face prin hotărârea Consiliului Local. 

 
Art. 3. 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 regulament de serviciu şi a unui caiet de sarcini.  

 
Art. 4. Caietul de sarcini a fost elaborat de serviciul de specialitate din cadrul 

Primăriei Municipiului Craiova în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 129/2011 prin care s-a aprobat gestiunea delegată pentru serviciul de ecarisaj 
din municipiul Craiova, cu atribuirea directă a contractului de delegare, către S.C 
Salubritate Craiova S.R.L şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
209/2011 prin care s-a aprobat Contractul de concesiune încheiat între Municipiul Craiova, 
prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi S.C. Salubritate Craiova S.R.L, având ca 
obiect bunuri care aparţin domeniului public şi privat al municipiului Craiova.  
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Cap.II. Descrierea activităţii 
 

Art. 5. Operatorul are ca obiect de activitate capturarea câinilor fără stăpân de pe 
domeniul public al municipiului Craiova, respectiv acei câini care circulă liberi, fără 
însoţitor, în locuri publice. Această activitate presupune următorul ciclu de operaţiuni:  

a) strângerea cânilor prin metode specifice; 
b) transportul câinilor în adăpostul canin de la Făcăi;  
c) examinarea clinică şi înregistrarea câinilor în registre speciale (Anexa 1); 
d) adăpostirea, îngrijirea şi hrănirea câinilor;  
e) deparazitare, vaccinarea antirabică, crotalierea sau microciparea şi/sau sterilizarea 

câinilor;  
f) revendicarea sau adopţia câinilor;  
g) eutanasierea; 
h) neutralizarea cadavrelor conform Ordonanţei nr. 47/2005 privind reglementări de 

neutralizare a deşeurilor de origine animală;  
i) efectuarea dezinfecţiilor şi dezinsecţiilor în adăpostul canin şi în mijloacele de 

transport; 
j) completarea proceselor-verbale privind activitatea zilnică (Anexa 2);  
k) întocmirea lunară a situaţiilor de plată.  

 
Art. 6. Capturarea câinilor  
1) Operatorul are obligaţia să captureze câinii fără stăpân, la sesizarea scrisă a 

persoanelor fizice sau juridice, conform programului de desfăşurare a activităţii de ecarisaj.   
2) Operatorul are obligaţia de a ţine o evidenţă strictă a solicitărilor primite de la 

persoanele 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 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 fără stăpân 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 către personalul calificat:  
a) 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;  

b) 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;  

c) puşti sau pistoale cu tranchilizante – acestea vor putea fi folosite de către 
persoane autorizate şi instruite în acest sens, cu respectarea normelor în vigoare. 
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8) Operatorul va participa, la solicitarea Poliţiei, la capturarea câinilor periculoşi 
şi agresivi care urmează a fi confiscaţi, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. 

9) Câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi, 
pot fi imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captură 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 hidroclorură 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 – etorfină cu acepromazină - 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 făra 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. 7. Transportul câinilor 
1) Câinii docili pot fi transportaţi până la adăposturi în vehicule închise de tip 

camionetă. Câinii se vor transporta în cuşti individuale. Trebuie să existe o cuşcă separată 
pentru câinii morţi şi pentru câinii bolnavi.  

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

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

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

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

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

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



 4 

Art. 8. Înregistrarea câinilor  
1) După sosirea în adăpost, câinii vor fi examinaţi medical de către medicul 

veterinar şi vor fi înregistraţi într-un registru unic de evidenţă (Anexa1).  
2) În registrul de evidenţă se vor menţiona următoarele:  

- data capturării (ora, ziua, luna);  
- zona în care au fost capturaţi (cartier..., str...., bl....);  
- data şi ora cazării în adăpost (ora, ziua, luna);  
- caracteristici individuale ale animalului (rasă, talie, culoare, etc.);  
- starea de sănătate (bolnav sau sănătos);  
- tratamente efectuate (deparazitare, vaccinare antirabică, sterilizare). 

3) Câinii bolnavi vor fi eutanasiaţi. În registru se va trece data, ora şi 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 – în registru se va trece data deparazitării, a vaccinării 

antirabice, a numărului de microcip sau al crotaliului, numărul fişei de 
revendicare;  

b) adoptaţi – în registru se va trece data deparazitării, a vaccinării antirabice, 
sterilizării, a numărului de microcip sau al crotaliului, numărul fişei de 
adopţie;  

c) nerevendicaţi sau neadoptaţi – 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 (medicul 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, Mastiff, 
Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.  

6) Registrul de evidenţă va fi vizat de medicul veterinar concesionar al activităţii 
de asistenţă sanitară veterinară.  

 
Art. 9. 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) starea de sănătate;  
b) vârstă;  
c) sex;  
d) grad de agresivitate . 

Mamele care alăptează vor fi cazate împreună cu puii.  
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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 alergare.  

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

5) 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.  

6) Materialele utilizate pentru pereţii cuştilor pot fi următoarele:  
a) cărămidă tencuită şi vopsită;  
b) metal încastrat în beton;  
c) beton;  
d) plasă de sârmă.  

7) Deasupra pereţilor despărţitori se pune plasă de sârmă cu înălţimea de 60 cm.  
8) Cuştile exterioare pot fi confecţionate din plasă pe stâlpi metalici sau din 

lemn.  
9) Trebuie să existe un control în ceea ce priveşte încălzirea, ventilaţia şi 

umiditatea corespunzătoare, în vederea asigurării confortului animalelor, personalului şi 
publicului vizitator.  

10) 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.  

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

B. Spaţiile pentru adăpostire şi pentru intervenţii medicale  
1) Cuştile individuale trebuie să corespundă următoarelor standarde minime:  

a) pentru câinii de talie mare: 120cm x 160 cm sau 1,92 m2;  
b) pentru câinii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2; 
c) pentru câinii de talie mică: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;  
d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o 

suprafaţă de 6,5 m2. 
2) 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 cuşcă;  
c) vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încât să nu poată urina sau 

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

şi culcuşuri;  
e) Pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape, cutii de 

carton, care pot fi curăţate şi dezinfectate uşor.  
3) Trebuie să fie asigurat suficient spaţiu pentru ca personalul să lucreze comod.  
4) Spaţiul pentru primire trebuie să fie corespunzător acţiunilor de adopţie.  
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5) Sala de eutanasie şi locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile 
publicului, iar pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.  

6) Adăpostul va fi dotat cu o sală de chirurgie, cu respectarea normelor sanitare 
veterinare în vigoare. În această sală se vor desfăşura intervenţiile chirurgicale, de castrare 
a animalelor, precum şi eutanasierea.  

7) Filtru sanitar veterinar pentru personalul ce deserveşte adăpostul va compus 
din trei încăperi care comunică între ele şi în care accesul se face din exterior pentru prima 
încăpere şi spre spaţiul de adăpostire a animalelor. Încăperea 1 va fi dotată cu vestiar 
pentru depozitarea hainelor de oraş, încăperea 2 va fi dotată duşuri, grup sanitar, apă 
curentă caldă şi rece, canalizare şi încăperea 3 va fi dotată cu vestiar pentru depozitarea 
echipamentului de lucru.  

8) Spaţiul administrativ va cuprinde: magazie pentru materiale gospodăreşti, 
farmacie veterinară, birouri.  

9) Operatorul are obligaţia să obţină toate avizele şi autorizaţiile pentru buna 
desfăşurarea activităţii. 

 
C. Hrănirea câinilor şi curăţenia adăposturilor  
1) Căţeii în vârstă de 6 – 12 săptămâni vor 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 proaspătă. Hrana va fi administrată individual 
şi supravegheat.  

3) Toate cuştile, boxele şi spaţiile închise vor fi spălate şi dezinfectate zilnic. 
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. 10. Asistenţa sanitar – veterinară  
1) Operatorul are obligaţia de a contracta activitatea cu un cabinet medical 

veterinar în condiţiile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de 
medic veterinar, modificată şi completată de Legea nr. 592/2003 pentru evidenţa 
supravegherea, asistenţa medicală şi efectuarea unor acţiuni sanitare veterinare prevăzute 
de legislaţia sanitară 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 unic de evidenţă;  
b) examinarea se va face de către medicul veterinar al adăpostului sau în 

lipsa acestuia de către tehnicianul veterinar;  
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c) se va instrui fiecare membru al personalului să recunoască semnele de 
boală şi să le aducă la cunoştinţa personalului veterinar.  

 
Art. 11. 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, 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, într-un interval de 7 
zile de la data cazării în adăpost, de:  

- persoane fizice;  
- centre de adopţie special amenajate şi organizate în acest sens;  
- grupuri locale (colectivităţi) de cetăţeni, cu desemnarea unei persoane la 

solicitarea scrisă a acesteia.  
5) Încredinţarea câinilor spre adopţie se face numai după ce aceştia au fost 

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

operaţiilor medicale prezentate la punctul 5 şi cheltuielile de întreţinere.  
7) Pentru organizaţiile de protecţie a animalelor, încredinţarea animalelor spre 

adopţie se va face la solicitarea scrisă a acestora, fără achitarea de taxe. În adăposturile ce 
aparţin asociaţiilor şi fundaţiilor pentru protecţia animalelor vor fi cazaţi câinii fără stăpân 
numai după sterilizare, vaccinare, deparazitare şi microcipare sau crotaliere. Adăposturile 
trebuie să aibă asigurată prin contract asistenţă medicală.  

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 şi de întreţinere fiind suportate de colectivitatea respectivă, 
prin reprezentantul desemnat.  

9) Adopţia câinilor, indiferent de solicitare (persoane fizice, asociaţii de protecţia 
animalelor, colectivităţi locale) se va face numai după completarea unei cereri şi declaraţiei 
de asumare a răspunderii conform prevederilor legale. 

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 în conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

 
Art. 12. Eutanasierea  
1) După examinarea lor de către medicul veterinar, câinii fără stăpân care sunt 

bolnavi cronici şi incurabili 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.  
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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 sanitară 
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 
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 fiecărei operaţiuni de eutanasiere, se va întocmi un proces verbal, 
semnat de medicul veterinar şi reprezentantul beneficiarului, 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 neutralizează conform Ordonanţei nr. 47/2005 
privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală. 

 
Art. 13. Incinerarea cadavrelor  
1) Cadavrele câinilor vor fi transportate cu mijloace de transport speciale, 

destinate acestui tip de activitate.  
2) Incinerarea cadavrelor presupune neutralizarea deşeurilor de origine animală 

de către 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. 14. Programul prestaţiei  
1) Activitatea de ecarisaj se va desfăşura între orele 0730- 1530, timp de 5 

zile/săptămână (luni-vineri).  
2) Acţiunile de capturare, adăpostire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, adopţie 

şi eutanasie se vor face şi în prezenţa reprezentanţilor societăţilor de protecţie a animalelor, 
în cazul în care aceştia solicită, în baza unui program prestabilit.  

3) În caz de forţă majoră (prezenţa unor exemplare agresive sau apariţia în 
număr mare, nejustificată – transport din alte localităţi) se va interveni imediat.  

4) Operatorul va acţiona imediat pentru rezolvarea sesizărilor scrise primite de la 
persoane fizice şi juridice.  
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Art. 15. 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.  

 
Art. 16. Verificări, recepţii, garanţii  
1) Beneficiarul va verifica permanent prin inspectorii de specialitate, modul de 

efectuare a prestaţiei, confirmând rapoartele zilnice prezentate de operator, privind 
cantitatea şi calitatea prestaţiei, cantităţile de materiale şi substanţe folosite şi stabilite în 
baza bonului de lucru eliberat de operator.  

2) În rapoartele de constatare zilnică, operatorul va consemna şi modul de 
rezolvare a sesizărilor primite de la beneficiar.  

3) La sfârşitul fiecărei luni se întocmeşte de către operator situaţia de plată în 
baza rapoartele zilnice întocmite de operator şi confirmate de beneficiar. Sumele rezultate 
din situaţiile de plată lunare vor fi facturate numai după confirmarea cantitativă şi calitativă 
de către beneficiar. Fiecare situaţie de plată va însoţită de dovada achiziţionării 
materialelor utilizate pentru efectuarea prestaţiei (hotărâre de adjudecare, contract, facturi), 
cu respectarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.  

4) Operatorul răspunde şi garantează material şi financiar de bună desfăşurare a 
lucrărilor, calitatea şi cantitatea stabilite prin programul de prestaţie.  
 

Cap. III. Obiective şi criterii de performanţă 
 
Art. 17. Principalele obiective tehnice, de exploatare şi de mediu, urmărite prin 

prezentul caiet de sarcini sunt:  
1). Obiective tehnice şi de exploatare: 

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi 
eficienţei acestui serviciu;  

b) obligativitatea asigurării activităţilor serviciului public în regim de 
continuitate şi permanenţă;  

c) reducerea numărului de câini fără stăpân de pe domeniul public până la 
posibilitatea ţinerii sub control a efectivului rămas;  

d) asigurarea unei activităţi fluente prin capturarea, lunar, a cel puţin 200 – 
250 câini fără stăpân de pe domeniul public;  

e) limitarea riscurilor de transmitere a bolilor parazitare şi infecto-contagioase 
de la câinii fără stăpân la om, prin contact direct;  

f) respectarea normelor europene privind protecţia animalelor prin asigurare 
condiţiilor normale de întreţinere pentru animalele adoptate;  

g) respectarea normelor de capturare, transport, hrănire, asistenţă medicală, 
adopţie/revendicare sau eutanasie prevăzute de legislaţia in vigoare;  

h) micşorarea numărului de tratamente antirabice efectuate persoanelor 
muşcate de câini.  
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2). Obiective privind protecţia mediului:  
a) Pe perioada derulării activităţii serviciului de ecarisaj se vor respecta 

condiţiile impuse de legislaţia privind protecţia mediului.  
b) Operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative 

emise de autorităţile de mediu competente, şi va urmări: 
- reducerea degradării mediului amenajat ( zone verzi);  
- reducerea poluării fonice;  
- reducerea poluării cu fecale a căilor de acces şi spaţiilor verzi;  

 
Art. 18. Evaluarea calităţii executării activităţii de ecarisaj se face pe baza 

indicatorilor de performanţă care trebuie respectaţi de către operator, prezentaţi în Anexa 3 
la caietul de sarcini.   
 

Cap. IV. Clauze financiare şi de asigurări  
 

Art. 19. Operatorul are obligaţia de a încheia şi onora contracte de asigurări pentru 
mijloacele din patrimoniul public date în administrare, utilizate pentru prestarea 
serviciului, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările.  

 
Art. 20. Finanţarea activităţii de ecarisaj se asigură din:  

a) bugetul local, pe baza situaţiilor de plată întocmite de operator şi 
confirmate de beneficiar;  

b) din prestaţiile efectuate către alţi beneficiari;  
c) din taxele percepute pentru căinii daţi spre adopţie.  

 
Art. 21. Tarifele percepute de operator beneficiarilor serviciului, vor fi stabilite prin 

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

 
Art. 22. Operatorul are dreptul să propună beneficiarului, ajustarea periodică a 

preţurilor şi tarifelor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare, în baza 
unor formule de calcul aprobate de autorităţile administraţiei publice locale. Tarifele se vor 
ajusta conform legislaţie în vigoare, şi vor fi aprobate de Consiliul Local al Municipiului 
Craiova.  

 
Art. 23. Facturarea serviciului prestat pe domeniul public se face de către operator, 

după ce situaţiile de plată au fost verificate şi semnate de către reprezentanţii serviciului de 
specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Craiova. Facturarea celorlalte servicii 
prestate de către operator se face către beneficiarii acestora(persoane fizice/juridice).  

 
Art. 24. Veniturile nete realizate din prestările efectuate către utilizatori (persoane 

fizice şi juridice), vor fi folosite pentru îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a animalelor.  
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Art. 25. Primăria Municipiului Craiova, prin serviciul de specialitate, va reţine un 
procent de 5% din valoarea fiecărei facturi emise de operator, în vederea constituirii unei 
garanţii de bună execuţie. Restituirea sumelor constituite ca şi garanţii de bună execuţie, se 
va face în luna ianuarie a anului următor.  

 
Art. 26. 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.  
 

Cap.V. Drepturile şi obligaţiile autorităţilor administraţiei publice locale, ale 
operatorului şi ale beneficiarilor de servicii  
 

Art. 27. Atribuţiile şi drepturile Consiliului Local Municipal Craiova  
1) Consiliul local are următoarele atribuţii: 

a) organizează, conduce si 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 eficienţă. 
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; 
 
Art. 28. Drepturile şi obligaţiile operatorului serviciului de ecarisaj 
1) Operatorul are următoarele drepturi: 

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

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

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

asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării 
funcţionării şi dezvoltării serviciului, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare; 
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c) să desfăşoare toate achiziţiile în conformitate cu prevederile legale 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică a contractelor de 
lucrări publice şi a contractelor de 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. 29. Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor 
1) Utilizatorii au următoarele drepturi: 

a) acces neîngrădit 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 condiţii 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 V. DISPOZIŢII FINALE  
 

Art. 30. Desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova se va face în 
regim de continuitate, cu respectarea condiţiilor tehnice specifice.  

 
Art. 31. Realizarea activităţii serviciului de ecarisaj se va face cu respectarea 

indicatorilor de performanţă prezentaţi în Anexa 3.   
 
Art. 32. Se interzice încredinţarea de către operator a activităţii de ecarisaj altor 

operatori 
 
Art. 33. Orice modificare a legislaţiei incidente va modifica de drept prezentul caiet 

de sarcini.  
 
Art. 34. Prezentul Caiet de sarcini poate fi modificat prin hotărâre a Consiliului 

Local, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
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Vizat, 
MEDIC VETERINAR 

ANEXA 1 
la Caietul de sarcini privind activitatea de ecarisaj 

 
Cazare adăpost Tratament Ieşire 

Mod Nr. 
crt 

Data 
capturării 

Locul 
capturării Data Ora 

Caracteristici 
individuale 

Stare 
sănătate 

Bo, Bt, Ag, 
S 

Data Felul 
VA, D, St 

Data 
R AP AFP E 

Nr.crotaliu/ 
subst.utiliz  

la eut. 

Nr.  
doc. 

Semnătură 
medic 

asistent 
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ANEXA 2 
la Caietul de sarcini privind activitatea de ecarisaj 

 
PROCES VERBAL 

privind activitatea zilnică din adăpostul canin de la Făcăi 
 

1. Data:          _________________ 
2. Numărul câinilor la începutul zilei:     _________________ 
3. Numărul câinilor capturaţi şi zona:     _________________ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

4. Numărul câinilor trataţi:        _________________ 
- deparazitaţi:       _________________ 
- vaccinaţi antirabic:      _________________ 
- sterilizaţi:        _________________ 

5. Medicamente folosite: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

6. Numărul câinilor eutanasiaţi:     __________________ 
- la 7 zile       __________________ 
- bolnavi        __________________ 

7. Numărul câinilor adoptaţi:     __________________ 
- de persoane fizice/grupuri locale:   __________________ 

   
- de asociaţii de protecţia animalelor:                     ___________________ 

   
8. Numărul câinilor rămaşi în adăpost la:    _________________ 
9. Numărul câinilor hrăniţi:      _________________ 
10. Cantitatea de hrană folosită:     _________________ 
11.Nr.crotaliu câini revendicaţi/adoptaţi _________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 
     12.Alte observaţii şi constatări: _________________________________________ 
                   Prestator,      Delegat Primărie, 
         Medic,               Asistent, 
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ANEXA 3 
la Caietul de sarcini privind activitatea de ecarisaj 

 
 
 
 
 

 
 

INDICATORI MINIMALI  
de performanţă şi de evaluare a serviciului de ecarisaj  

 
 
 
 
 

1. Numărul de intervenţii la sesizări din totalul intervenţiilor:   -  70%  
2. Număr de intervenţii nereuşite din total intervenţii:               -    5% 
3. Dotarea cu utilaje şi echipamente de prindere conform normelor:  
 -crose telescopice    - 4 buc. 
 -puşcă cu tranchilizante   -  2 buc.  
 -maşină de transportat câini   - 2 buc.  
4. Număr anual de sesizări primite din partea Direcţiei de Sănătate Publică:  -5 sesizări                                         
5. Număr anual de sesizări din partea Direcţiei Sanitar Veterinare: - 5 sesizări  
6. Număr anual de sesizări din partea Agenţiei de Protecţie a Mediului:  - 5 sesizări  
7. Număr total de sesizări întemeiate din partea organizaţiilor de protecţie a animalelor:  -  
10 sesizări  
8. Rezolvarea reclamaţiilor privind prinderea câinilor fără stăpân:  

- în 3 zile  40% 
- în 5 zile  30% 
- în 10 zile 30% 

9. Număr de sesizări scrise la care s-a răspuns în termenul legal de 30 de zile:  -100% 
10. Dezinfecţia mijloacelor de transport şi a sculelor folosite: 100% 
11. Venituri realizate din activităţi prestate cu altă finanţare raportată la finanţarea de la 
bugetul local: 10%. 
 



1 
 

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 
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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”. 



 
ANEXA 3 

 
 
 
 

CENTRALIZATOR TARIFE  
PENTRU ACTIVITATEA DE ECARISAJ 

 
 
 
 

Nr. 
crt. Activitate U.M. Tarif  

fără TVA TVA 
Tarif  

inclusiv 
TVA 

1. Capturare câini lei/câine 37,35 8,96 46,31 
2. Capturare câini cu anestezie lei/câine 18,54 4,45 22,99 
3. Cazare câine la adăpostul Făcăi lei/zi/câine 13,08 3,14 16,22 
4. Crotaliere lei/câine 2,77 0,66 3,43 
5. Deparazitare internă-externă lei/câine 2,44 0,59 3,03 
6. Euthanasiere lei/câine 19,19 4,61 23,80 
7. Operaţie pentru sterilizare-mascul lei/câine 27,47 6,59 34,06 
8. Operaţie pentru sterilizare-femelă lei/câine 58,04 13,93 71,97 
9. Vaccin antirabic lei/câine 5,98 1,44 7,42 

10. Autospecializata FIAT la capturare caini - 
lucrat 

lei/ora 51,70 12,41 64,11 

11. Autospecializata FIAT la capturare caini - 
asteptare 

lei/ora 33,75 8,10 41,85 

12. Autospecializata FRIGORIFICA transport 
cadavre caini - lucrat 

lei/ora 84,04 20,17 104,21 

13. Autospecializata FRIGORIFICA transport 
cadavre caini - asteptare 

lei/ora 51,31 12,31 63,62 

 



*Poziţiile 2,3,4,5,6,7,43,şi 44 din anexa 2 la Procesul verbal de predare primire 
nr.106679/18.07.2011 
** Poziţia  371 din anexa 1 la Procesul verbal de predare primire nr.106679/18.07.2011 

                    Anexa 4 

 

 

Bunuri de retur domeniul privat  

aferente activităţii de ecarisaj* 

 

  

Nr.crt Denumire 
1 Clădire anexă Făcăi 
2 Construcţie Făcăi 1 
3 Construcţie Făcăi 2 
4 Construcţie Făcăi 3 
5 Hidrofor Făcăi  
6 Împrejmuire gard sârmă Făcăi 
7 Fiat Ducato DJ 07 YZK 
8 Fiat Ducato DJ 07 YZL 

 

Bunuri de retur domeniul public  

aferente activităţii de ecarisaj** 

  

Nr.crt Denumire 
1 Teren gospodărie anexă Făcăi 4790 m2 
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