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H O T A R A R E 
privind stabilirea tarifelor pentru identificarea, înregistrarea, deparazitarea, 

vaccinarea şi sterilizarea câinilor    
 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă 
ordinară; 

 Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub 

nr. 80/CLM/2013, prin care se propune stabilirea tarifelor pentru identificarea, 
înregistrarea, deparazitarea, vaccinarea şi sterilizarea câinilor;    

- raportul Serviciului Agricol, Sanitar-Veterinar, auditul Compartimentului 
Audit Public Intern, precum şi avizul Comisiei patrimoniu şi activităţi economico 
- financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor 
sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la 
om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a 
bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de 
supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a terifelor 
maxi-male aferente acestora pentru anul 2012, cu modificările şi completările 
aduse de Hotărârea Guvernului nr. 628/2012; 

- prevederile Hotărârii nr. 136/2011 a Consiliului Local al Municipiului 
Buzău pentru adoptarea politicii publice " Prevenirea şi reducerea riscurilor 
cauzate de populaţia canină din municipiul Buzău"; 

- prevederile Hotărârii nr. 11/2013 a Consiliului Local al Munici-piului 
Buzău pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii câinilor şi 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ-teritorială a 
municipiului Buzău.  

 In temeiul art.36, alin (2), lit.d) şi alin.(6), lit.a), pct. 19, art.45, alin.(2), lit. 
a), art. 49, alin. (2) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
 

H O T A R A S T E : 
 

Art.1.- Se stabilesc tarifele pentru identificarea,înregistrarea, depa- 
razitarea, vaccinarea şi sterilizarea câinilor, după cum urmează:   



    

a) identificarea şi înregistrarea (microciparea)=20 lei/câine/căţea;     
b) deparatizarea = 4,50 lei/câine/căţea; 
c) vaccinarea = 8,50 lei/câine/căţea; 
d) sterilizare câine = 65 lei; 
e) sterilizare căţea = 85 lei  
Tarifele prevăzute la alin. 1 din prezentul articol nu includ taxa pe 

valoarea adăugată şi vor fi suportate de către deţinătorii câinilor sau de Primăria 
municipiului Buzău în cazul câinilor fără stăpân.  

Art.2.- Tarifele prevăzute în prezenta hotărâre se aplică la perfectarea de 
către primarul municipiului Buzău a contractelor de prestări servicii veterinare 
cu medicii veterinari de liberă practică.   
 Art.3- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Agricol, 
Sanitar-Veterinar, Serviciului Gospodărie Urbană, Direcţiei  Economice şi 
Compartimentului Audit Public Intern, vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
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   Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, - voturi împotrivă şi - 
abţineri din numărul total de 23 consilieri în funcţie 

 
         
 


