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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

încheiat astăzi,  05 octombrie 2017,  ora 11,00,  cu ocazia şedinţei publice de 

dezbatere a Proiectului de Hotarâre 306 pentru aprobarea Regulamentului 

privind Deţinerea şi Creşterea Animalelor de Companie şi de Fermă în 

Municipiul Buzău;   

 

La şedinţa de dezbatere publică au fost prezenţi: 

- JIPA PETRONELA, Director Direcţia Administraţie Publică Locală; 

- TEODORESCU ADRIAN – Director Ditecţia Poliţie Locală Buzău; 

- PISTOL EDUARD - secretarul municipiului Buzău; 

- SIMONA SĂVULESCU – consilier primar; 

- PREDA ANIŞOARA – şef serviciu Gospodărie Comunală din cadrul 

Primăriei Municipiului Buzău; 

- Dr.ROŞU LIVIU CONSTANTIN – reprezentant al Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău. 

- MAREŞ GHEORGHE,reprezentatnt al DSP Buzău; 

- RADU SEBASTIAN NICOLAE – deputat PSD. 

În deschiderea şedinţei, domna Jipa Petronela face prezenţa  persoanelor care s-

au înscris pentru a lua cuvântul, modul de desfăşurare al şedinţei ( alocarea de 3 

minute pentru fiecare vorbitor) şi pune la dispoziţia celor prezenţi forma modificată a 

regulamentului. Se dă cuvântul în primul rând persoanelor care s-au înscris anterior 

şedinţei: 

Domnul Şerbănoiu Mircea: 

„Doresc să vă spun că acest regulament nu poate fi aprobat de autoritatea 

publică locală, având în vedere că aceasta nu are competenţă, iar competenţa revine 

celor de la ANSVSA, respectiv DSVSA. Vorbim despre un proiect care nu poate fi 

aprobat de către consiliul local” 

Domnul deputat Radu Nicolae Sebastian: 

„Vă felicit în primul rând pentru iniţiativa de a organiza o adunare pe o temă 

atât de importantă şi mă bucur să văd atât de mulţi reprezentanţi ai societăţii civile. 

Temeiul legii invocat în preambulul acestui regulament nu s-a ţinut cont de 

prevederile Legii 215 şi în primul şi primul rând de art.36 din Legea 215, care 

reglementează foarte clar care sunt atribuţiile şi în ce domenii poate hotărâ Consiliul 

Local. Este lăudabil efortul Primăriei de a încerca să vină cu nişte măsuri care să 

sprijine buna gestionare a acestui domeniu a câinilor cu sau fără stăpân. Aşa cum vă 

spuneam art.36 spune foarte clar ce atribuţii are Consiliul Local. Este foarte clar că în 

baza temeiului legal nu aveţi această competenţă. Dacă doriţi să aduceţi modificări la 
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legislaţie, cu completări care pot fi utile în acest domeniu, puteţi depune 

amendamente la Camera Deputaţilor la Comisia de Agricultură unde se află deja o 

iniţiativă de modificare a acestei legi. Cam asta este în mare. Eu cred că sunt lucruri 

mult mai importante de reglementat din partea Primăriei. Eu atât am avut de spus, din 

punctul meu de vedere discuţia nu-şi mai are rostul de vreme ce nu aveţi temei 

legal.”. 

Domnul Pistol Eduard – Secretarul Municipiului Buzău: 

„În replică, dacă îmi permiteţi, pentru a combate din punct de vedere juridic 

susţinerile referitoare la faptul că deliberativul local nu ar avea competenţă să emită 

un astfel de regulament având ca temei art.10, alin.2, eu consider că această susţinere 

este netemeinică din următoarele considerente. O să-mi permit să dau citire art. 10, 

alin.2, care, oricum nu trebuie scos din context. Se citeşte litera1. Şi apoi lit.2. 

Aceste două condiţii de deţinere au fost reglementate prin acte specifice ale 

ANSVSA-ului şi au fost invocate în preambulul proiectului de hotărâre din Consiliul 

Local pe care noi îl avem în dezbatere publică. La elaborarea oricărei hotărâri de 

Consiliu Local este obligatorie îndeplinirea prevederilor art.10, alin. 1 din Legea 

24/2000, text care menţionează că actele administrative emise de autorităţile publice 

locale nu se permite reluarea unor texte juridice de valoare mai mare. Acest nou 

proiect a fost formulat cu respectarea acestui principiu. Au fost scoase acele articole 

care se regăsesc deja în acte juridice de valoare mai mare. Mai mult decât atât, în 

opinia mea, deliberativul a fost obligat să emită un astfel de regulament pentru că: – 

se dă citire din O.G. 55/2002. Raportat la o altă obligaţie a Consiliului Local de a-şi 

proteja propriul patrimoniu, apreciem că din coroborarea textelor de lege evocate, 

Consiliul Local are tot dreptul să emită un astfel de regulament. Acest regulament 

priveşte pe de o parte protejarea animalelor şi pe de altă parte protejează oamenii, dar 

şi mediul înconjurător. ” 

Domnul Şerbănoiu Mircea: 

„Deci pe caini fără stăpân trebuie să-i protejaţi nu să-i eutanasiaţi. ” 

Domnul Pistol Eduard – Secretarul Municipiului Buzău: 

„Dar cine a spus că vrem să-i eutanasiem?” 

Domnul deputat Radu Nicolae Sebastian: 

„În ceea ce priveşte câini fără stăpân aflaţi pe domeniul public sau privat al 

Municipiului Buzău, puteţi face orice fel de reglementare, în schimb nu puteţi face 

nimic pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice pe de o parte. Pe de altă parte, 

dumneavoastră conform Legii 215/2001, puteţi hotărâ numai ce legea permite. Orice 

hotărâre care nu are legătură cu această lege eu o consider a fi în afara legii.” 

Domnul Pistol Eduard – Secretarul Municipiului Buzău: 

„Consider că în urma analizei propunerilor care au venit anterior desfăşurării 

acestei şedinţe şi dacă aţi studiat cu atenţie noul proiect au fost înlăturate toate 

prevederile prin care Consiliul Local efectua o ingerinţă în dreptul de proprietate.” 

Domnul Şerbănoiu Mircea: 

„Domnule Secretar, nu s-a rezolvat nimic de vreme ce nu aţi schimbat titlul 

acestui regulament. Se prezintă o speţă asemănătoare care a fost anulată de Curtea de 

Apel Braşov.  S-au amestecat aici câinii cu proprietari cu câinii fără proprietari. Cât 

priveşte animalele cu proprietari nu este de competenţa dumneavoastră.  
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Domnul Pistol Eduard – Secretarul Municipiului Buzău: 

„Vreau să precizez că Hotărârile Judecătoreşti sunt doar pentru  părţile care au 

fost implicate în dosarul respectiv şi nu se poate pune semnul de egalitate între 

obiectul cauzei şi obiectul discuţiei noastre. Se aduce în discuţie o hotărâre a Curţii 

Europene a Drepturilor Omului care ar fi util să fie citită de toată lumea, datorită 

considerentelor care au stat la baza ei. 

Au loc discuţii între  participanţii la dezbaterea publică pe tema hotărârii date 

de Curtea Europeana a Drepturilor Omului.” 

Domnul Pistol Eduard – Secretarul Municipiului Buzău: 

„Este interesant modul în care este prezentată soluţia dată şi din ea se 

desprinde, fără dubiu, faptul că autorităţile statului au obligaţia să emită astfel de 

regulamente.” 

Cătălina Udrea: 

„Bună ziua, reprezint asociaţia „Hăpluţ şi prietenii” 

În regulamentul pe care ni l-aţi dat cu câteva minute înainte, mai sunt câteva 

articole cu care noi nu suntem de acord şi anume art. 10 pct.C (se citeşte articolul) 

consider că acestă interdicţie amintită în articol se extinde la toţi deţinătorii de câini, 

iar legea impune doar pentru deţinătorii de câini periculoşi. La fel art. 10 pct.E  se 

citeşte punctul indicat). Atât timp cât spaţiile verzi nu sunt bine delimitate crescători 

de animale nu pot fi traşi la răspundere.” 

Doamna Preda Anişoara: 

„Eu consider că spaţiul verde este bine delimitat şi vă stăm la dispoziţie cu 

toate informaţiile.”  

Cătălina Udrea: 

„De asemenea, spaţiile de joacă pentru câini trebuiesc amenajate pentru câini 

de toate taliile. 

Art.14 (se citeşte articolul cu privire la hrănirea animalelor pe domeniul 

public). În lege se spune că nu avem voie să aplicăm rele tratamente animalelor, dar 

eu le hrănesc. ” 

 Dr. Roşu Liviu, reprezentant ANSVSA: 

„Ne-am gândit că dacă animalele sunt hrănite cu orice fel de mâncare nu este 

sănătos. Deci ele trebuiesc hrănite cu mâncare specială pentru câini.” 

Silvestru Sebastian: 

„Eu doresc să vorbim despre sterilizarea câinilor. Vin cu propunerea ca 

microciparea să se poată face în acelaşi timp cu sterilizarea, atunci când animalul este 

anesteziat. ”  

Botez Eugenia: 

„Trebuia să vedem acest regulament cu cel puţin o zi înainte, pentru a putea 

acum să ne exprimăm nişte păreri. Eu cred că aceste discuţii trebuiau făcută separat 

pentru câinii cu stăpân, separat pentru câinii fără stăpân pentru că acum este o 

amestecătură şi discutăm de toate iar la sfârşit nu ştiu ce reuşim să facem. Trebuie să 

se ţină cont de faptul că sunt cetăţeni care interpretează în mod diferit orice fel de 

discuţii şi orice fel de hotărâri ale primăriei şi sunt anumiţi oameni care sunt efectiv 

agresivi cu persoanele care hrănesc animale pe stradă. Trebuie să avem în vedere ce 
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implicaţie are orice hotărâre a primăriei şi modul în care este transmisă pentru că 

există oameni care jignesc sau devin agresivi cu persoanele care hrănesc animale pe 

stradă şi legat de Art.1 pct. (e) din regulament care se referă la promovarea adopţiilor 

câinilor fără stăpân eu cred că tot ce înseamnă persoane fizice şi ONG-uri pot veni cu 

sugestii în sensul ăsta, deci doresc ca promovarea adopţiilor câinilor fără stăpân să ia 

amploare. Căţeii din adăposturi ar trebui spălaţi şi aranjaţi şi ar trebui expuşi cumva. 

Ar trebui implicaţi cumva şi copiii. Propun din punctul meu de vedere ca persoană 

fizică să existe nişte centre de colectare unde oamenii să poată să doneze mâncare 

pentru căţei, îmbrăcăminte, jucării ş.a.m.d. De ce spun asta pt. că sunt mulţi iubitori 

de căţei care nu pot ajunge la anumite organizaţii şi nici la adăpost dar care doresc să 

doneze o pungă de mâncare pentru căţei. Deci m-aţi înţeles, nişte puncte de colectare 

centrale, unde oamenii să poată dona nu numai hrană pentru câini ci şi alte chestii, 

dar nu o pot face pentrru că nu este nimic organizat. Mulţumesc!” 

Simona Săvulescu: 

„Cu privire la remarca dumneavoastră că nu ar fi corect că v-am pus la 

dispoziţie un regulament modificat deja, eu consider că dimpotrivă o dovadă mai 

mare de solicitudine din partea noastră în care puteţi vedea că în noul regulament am 

ţinut cont de cea mai mare parte din observaţiile pe care dumneavoastră ni le-aţi făcut 

şi pe care noi ni le-am însuşit. Noi o considerăm o dovadă de respect.În ceea ce 

priveşte aceste campanii de adopţii este important să facem acest campanii şi de 

asemenea reţinem propunerea dumneavoastră de a înfiinţa nişte puncte unde să fie 

colectate hrană, bine înţeles în termenul de garanţie şi adecvate pentru animale. 

Pentru colectarea de haine şi alte lucruri este puţin mai complicat. Voi, ca persoane 

fizice puteţi face astfel de campanii pe când noi ca municipalitate este ceva mai 

complicat deoarece trebuiesc asigurate condiţii de sterilizare, pentru moment nu vă 

putem da un răspuns că ne putem angaja şi la organizarea de astfel de servicii. ” 

Dl. Dr. Roşu Liviu, reprezentant ANSVSA:  

„În momentul redactării, elaborării acestui proiect de act normativ aţi cerut 

informaţii de la organizaţiile de protecţie tocmai pentru a nu elabora un proiect care 

are neconcordanţe cu privire la sancţiuni. ”  

Simona Săvulescu: 

„Vă recunosc că nici la prima variantă de regulament şi nici a doua variantă nu 

au făcut parte reprezentanţi de la nici o asociaţie. Am apelat la specialiştii din 

primărie şi la reprezentanţii organizaţiilor care au luat contact cu aceste probleme. ” 

Dr. Roşu Liviu: 

„O altă problemă la pct.22 înainte de secţiunea „d” orice deţinător de animale 

este sancţionat conform legislaţiei în vigoare. Nu puteţi să faceţi dumneavoastră 

altfel. Mai există o greşeală la sancţiuni. ” 

Dr. Tăbăcaru Vasile:  

„Salut iniţiativa de a steriliza câinii iar referitor la adopţii, având în vedere că 

în Parcul Crâng avem loc de joacă putem să organizăm târguri pentru adopţii. Iar la 

art. 22 privind deţinătorul de animale temporar să asigure în funcţie de nevoile 

biologice un spaţiu adecvat. Am întâlnit multe cazuri în care oamenii, iubitori de 

animale, îşi iau într-un spaţiu forte mic un număr mare de animale. ” 

Domnul deputat Radu Nicolae Sebastian: 
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„Şi poate Consiliul Local să reglementeze acest lucru?” 

Dr. Tăbăcaru Vasile: 

„Eu am venit să vă consiliez pe protecţia animalelor nu pe legislaţie, deci nu 

pot spune cine are competenţă şi cine nu.” 

Domnul deputat Radu Nicolae Sebastian prezintă mai multe inadvertenţe care 

se regăsesc în regulament din punct de vedere legal.  

Gogoţ Andreea: 

„În primul rând felicit ANSVSA-ul şi DSV-ul că este prezent aici, vad puncte 

de vedere din partea lor dar şi din partea Poliţiei Locale care afirmă că animalele de 

companie din Buzău nu sunt înregistrate. Doresc să mă informaţi dacă s-au făcut 

demersuri în acest sens. Pe toţi cei pe care îi cunosc eu au câinii înregistaţi . Ies de 

trei ori pe zi cu câinele şi nu am fost întrebată de nimeni daca este sau nu înregistrat. 

Cred ca este o presupunere.” 

Dr. Tăbăcaru Vasile: 

„Vreau să vă spun mai multe despre vaccinarea antirabică a câinilor în 

municipiul Buzău. Daca în urmă cu 3 ani vaccinam într-o campanie 6000 de câini 

anul acesta abia am reuşit să vaccinăm 1000 de câini pentru că vaccinarea este 

condiţionată de microciparea câinilor. Consiliile Locale din jurul municipiului au 

alocat bani pentru procurarea microcipurilor. La Buzau am reuşit cu ajutorul 

proprietarilor să microcipăm 1000 de câini. În cazul apariţiei rabiei nu ştiu ce se poate 

întâmpla. Sunt în municipiu crescători de câini care au 50 de câini, care sunt crescuţi 

în casă sau în curte.” 

Şerbănoiu Mircea: 

„Domnule doctor aţi făcut o sesizare către ANSVSA? El este singurul vinovat 

pentru acest aspect cand a emis acea hotarare de guvern, s-a grăbit să o emită, şi a 

uitat că de fapt menirea lor este să asigure protecţia animalelor. Medicii când 

vaccinează câinii, îi vaccinează pe banii ANSVSA-ului.”  

Dr. Tăbăcaru Vasile: 

„Vaccinul antirabic este subvenţionat de stat, dar se vaccinează numai câinii 

care au microcip. Gândiţi-vă că apare un caz de rabie.” 

Şerbănoiu Mircea: 

 „Noi am făcut demersuri în acest sens că ANSVSA-ul este de fapt complice şi 

emite acte normative care nu au nici un efect. ANSVSA-ul pune în pericol sănătatea 

publică.” 

Botez Eugenia: 

„Văd că se menţin şi articolele privind recensământul câinilor cu stăpân în 

varianta pe care ne-aţi oferit-o dumneavoastră. Vreau şi eu să ştiu cine va face acest 

recensământ şi cum va fi făcut?  Revin şi eu cu problema hranirii animalelor de pe 

domeniul public. Doresc ca Poliţia Locală să-mi spună daca eu dau mâncare unui 

câine politia locala mă poate amenda?” 

Teodorescu Adrian Poliţia Locala: 

„Numai daca se creează un disconfort.”  

Botez Eugenia: 

„Doresc de asemenea a se clarifica ce inseamnă spaţii verzi.”      

Savulescu Simona: 



 6 

„Nu ştiu dacă sunteţi la curent dar există un regulament cu privire la spaţiile 

verzi” 

Botez Eugenia: 

„Mă voi interesa. Vreau să atrag atenţie şi asupra locului de joacă din parcul 

Crâng că trebuie umblat si trebuie verificat că eu am un câine de 20 de Kg care a 

reuşit să iasă pe sub gărduleţ.” 

Preşedinte Asociaţie de Proprietari P.T. 29 nr.1: 

„Observ că toată lumea cunoşte legea din punctul fiecăruia. Ceea ce priveşte pe 

fiecare. Probabil că Primăria Buzău a iniţiat acest regulament datorită faptului că si 

Asociaţiile de Proprietari şi persoane fizice au solicitat anumite chestii şi de aici 

apariţia acestui regulament. Faptul că nu este conform legii nu comentez, dar eu mă 

întreb cui trebuie să semnalez toate reclamaţiile. Eu sunt plimbat de la o instituţie la 

alta si toată lumea spune că depinde de primărie. Astea sunt răspunsurile pe care le 

primim. Şi pe problema mediului acelaşi lucru. Te trimit la Primărie. Şi eu sunt 

iubitor de animale, dar mă întreb cine rezolvă problema câinilor fără stăpân şi a 

pisicilor ? Nu vreu să intru în polemici cu nimeni dar pe mine mă interesează cine 

rezolvă problemele.” 

Savu Tamisa Maria: 

„Există o problemă cu distrugerea spaţiilor verzi pentru a se face parcare. ” 

Simona Săvulescu: 

„Este nevoie şi de parcări. Dacă în registrul spaţiilor verzi era trecut „spaţiu 

verde ” nu se pot face parcări. Acele zone la care dvs. faceţi referire nu erau spaţii 

verzi.”  

Udrea Sorin: 

„M-a deranjat afirmaţia că asociaţiile pentru protecţia animalelor fac lucrurile 

diferit. Aveţi posibilitatea să solicitaţi concesionarea pentru adăposturi. În momentul 

de faţă se prevede în lege faptul că un adăpost poate fi manageriat doar de asociaţii 

pentru protecţia animalelor.” 

Doamna Stanciu Liliana prezintă cadrul legal în care se încadrează 

concesionarea de adăposturi precum şi serviciul de ecarisaj. 

Udrea Sorin: 

„Haideţi să încercăm să colaborăm pentru că sunt foarte multe modalităţi prin 

care această problemă se poate rezolva.” 

Preda Anişoara: 

„Vom răspunde prompt la solicitările dumneavoastră pentru că sunt solicitări 

pertinente iar solicitarea dvs. cu privire la concesionare am înaintat-o la Consiliul 

Local şi veţi avea un punct de vedere.” 

Stanciu Liliana: 

Doamna dacă ne puteţi spune? Câinii de pe domeniul public de cine sunt ei 

hrăniţi? În grija cui se află ei?  

Preda Anişoara: 

Câinii nu trebuie să stea pe domeniul public.  

Stanciu Liliana: 

Sa se creeze o comisie care să se ocupe împreună cu autorităţile de problemele 

animalelor. Să se faca un tabel şi să se înscrie cine vrea să fie în acea comisie. 
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Stanciu Liliana: 

Eu vreau să ştiu cine are grijă de câinii fără stăpân? 

Preda Anişoara: 

„Câinii fără stăpân trebuie să fie ridicaţi.” 

Stanciu Liliana:  

„Vă rog să verificaţi traseul câinilor din adăpost.” 

Rus Silvia: 

Eu ar trebui să fac următoarea precizare au fost 3-4 ani la rând când eu am 

organizat adopţii în Crâng cu câini din adăpost.Câinii erau spălaţi îi dezinfectam şi 

încercam să prezentăm acest câine ca pe un câine sănătos. Ne orientam asupra puilor. 

Din 2011 nu am mai putut sa supraveghem starea de sănătate a animalului. Nu am 

mai făcut aceste târguri de adopţii pentru că am ajuns să dau spre adopţie câini 

bonlavi. Mi-a părut foarte rău că nu am mai putut să fac acest lucru. 

Jipa Petronela: 

Am luat la cunoştinţă propunerile dvs. şi o să ţinem cont de ele, suntem 

deschişi la dialog şi dorim să avem o colaborare cu dumneavoastră. 

Preşedinte de asociaţie P.T. 12 nr. 2 dl Nae Gheorghe: 

„În primul rând doresc să ştiu dacă pct.14 şi 16 se menţin? Persoanelor fizice le 

este interzis să hrănească animale pe domeniul public? Deci rămâne? Foarte bine. ”  

Este bine daca râmâne. Cum se pot percepe la asociaţia de proprietari cheltuieli 

privind cresterea animalelor în apartament dând un exemplu în care un proprietar 

creste 20 de pisici. Salută prevederile art. 16 prin care se poate impune la plată 

cheltuieli pentru cei care cresc animale. 

Dl. Secretar Eduard Pistol: 

În Legea nr. 230/2007 la capitolul de cheltuieli există la ultimul alineat şi 

sintagma ”alte chltuieli”. Se pot introduce cu aprobarea adunării generale a asociaţiei 

de proprietari cheltuieli pentru proprietarii care cresc animale în apartament.” 

Întrucât nu mai sunt solicitări de luări de cuvânt, şedinţa se încheie. 


