ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
- CONSILIUL LOCAL -

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 306 din data de 1.09.2017
pentru aprobarea Regulamentului privind deţinerea şi creşterea
animalelor de companie şi de fermă în municipiul Buzău
Consiliul Local al municiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă
ordinară;
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată
sub nr.438/CLM/2017, prin care se propune aprobarea Regulamentului
privind deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în
municipiul Buzău;
- raportul comun al Direcţiei Poliţiei Locale Buzău şi Serviciului de
Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului, precum şi avizul comisiilor de
specialitate ale Consilului Local al municipiului Buzău ;
-prevederile Legii nr. 227/2002 pentru aprobarea OUG 155/2001
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
-prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor,
modificată şi completată cu Legea nr. 9/2008;
-prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2002 privind
regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Ordinului nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind
identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, publicat în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 31 din 15 ianuarie 2014;
-prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără
stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002,
aprobate prin H.G. nr. 1059/11.12.2013;
-prevederile Hotărârii nr. 955 din 15 iunie 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;

In temeiul art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin.
(1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind deţinerea şi creşterea
animalelor de companie şi de fermă în municipiul Buzău.
Art.2.- Primarul Municipiului Buzău, prin intermediul Direcţiei Poliţiei
Locale Buzău şi al Serviciului Gospodăerie Urbană şi Protecţia Mediului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în municipiul
Buzău

Una din problemele cu care se confruntă municipalitate în ultimii ani
de zile o reprezintă înmulţirea necontrolată a câinilor fără stăpân precum şi
animalelor de companie şi de fermă .
Prin măsurile adoptate pentru capturarea şi cazarea câinilor fără
stăpân într-un nou adăpost cu capacitate mărită, nu s-a constatat scăderea
numărului câinilor fără stăpân, a victimelor produse de aceştia, precum şi
a riscurilor pentru sănătatea cetăţenilor.
Printre cauzele generatoare ale acestei situaţii enumerăm acţiunile
unor cetăţeni din exteriorul municipiului Buzău care vin şi îşi abandonează
câinii pe raza municipiului nostru, în localităţi unde nu există servicii de
ecarisaj, precum şi deficienţele în ceea ce priveşte controlul reproducerii
câinilor fără stăpân, a celor din gospodăriile populaţiei, instituţiilor publice,
precum şi din sediile sau punctele de lucru ale agenţilor economici,
deficienţe determinate de o bază de date aproximativă, care nu poate fi
stabilită decât prin inventarierea şi identificarea prin microcipare a tuturor
câinilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului.
Pentru remedierea situaţiilor prezentate mai sus
se impune
adoptarea unui regulament privind controlul reproducerii animalelor de
companie şi de fermă, precum şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor
zoonotice pe raza municipiului, aprobat prin hotărâre cu caracter normativ
a consiliului local, care să devină obligatorie pentru întreaga colectivitate
locală.
Având în vedere cele de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de
hotărâre cu caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea

de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării
lui.

PRIMAR,
Constantin Toma

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
MUNICIPIUL BUZAU
Direcţia Poliţiei Locale Buzău
Serviciul Gospodărie Urbană
şi Protecţia Mediului
Nr. 22802/01.09.2017

RAPORT COMUN
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
deţinerea şi creşterea animalelor de companie şi de fermă în municipiul
Buzău
Una din problemele cu care se confruntă municipalitatea o reprezintă
înmulţirea necontrolată a câinilor fără stăpân şi deţinerea animalelor de
fermă şi de companie fără ca acestea să fie înregistrate.
Cu toate că în ultima perioadă de timp au fost luate măsuri pentru
capturarea şi cazarea câinilor fără stăpân într-un nou adăpost cu
capacitate mărită, nu se observă o scădere substanţială a numărului
câinilor fără stăpân, a victimelor produse de aceştia, precum şi a riscurilor
pentru sănătatea cetăţenilor, datorită unor cetăţeni din exteriorul
municipiului Buzău care vin şi îşi abandonează câinii pe raza municipiului
nostru.
Totodată se constată deficienţe în ceea ce priveşte controlul
reproducerii câinilor fără stăpân, a celor din gospodăriile populaţiei,
instituţiilor publice, precum şi din sediile sau punctele de lucru ale agenţilor
economici, deficienţe determinate de o bază de date aproximativă, care nu
poate fi stabilită decât prin inventarierea şi identificarea prin microcipare a
tuturor câinilor de pe raza administrativ-teritorială a municipiului.
In acest scop se impune adoptarea unui regulament privind controlul
reproducerii animalelor de companie şi de fermă, precum şi
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza municipiului, aprobat
prin hotărâre cu caracter normativ a consiliului local, care să devină
obligatorie pentru întreaga colectivitate locală.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre
cu caracter normativ, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a
şedinţei Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.
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