
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

MUNICIPIUL BUZĂU 
- CONSILIUL LOCAL - 

 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru aprobarea Regulamentului privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului si 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice  pe raza administrativ - teritorială a municipiului Buzău 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară;   
Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 3/CLM/2013, prin care se 

propune aprobarea Regu-lamentului privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului si 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ - teritorială a  municipiul Buzău; 

- raportul Serviciului Gospodărie Urbană, precum şi avizul comi-siilor de specialitate ale Consiliului 
Local al Municipiului Buzău; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind apro-barea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 227/2002; 

- Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie; 
- prevederile art. 282 din Legea nr. 571/2007 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 16, art. 45, alin. (1), art. 49 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 Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului si 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice  pe raza administrativ-teritorială a municipiul Buzău, regulament 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data publicării în presa locală şi postare pe pagina de 
internet a Primăriei municipiului Buzău. 

Art.3.- Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Serviciului Gospodărie Urbană, Direcţiei 
Economice, Direcţiei Poliţiei Locale, precum şi Societatea Comercială "Urbis – Serv" S.R.L. Buzău, cu sprijinul 
Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Buzău, precum şi organizaţiilor nonguvernamentale de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.  
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
consilier Nicolaie – Sebastian – Valentin Radu 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 
Ştefan Nedelcu 

 
 
 
 
Buzău, 31 ianuarie 2013  
Nr.  11 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 23  voturi pentru, - voturi împotrivă şi - abţineri din numărul total de 23 consilieri în 
funcţie.  



A N E X A 
la Hotărârea nr. 11 din 31 ianuarie 2013 
a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
R E G U L A M E N T 

privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului si preîntâmpinarea răspândirii bolilor 
zoonotice  pe raza administrativ-teritorială a  municipiul Buzău 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art.1.- Prezentul Regulament privind controlul reproducerii câinilor în scopul protecţiei mediului şi 
preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice pe raza administrativ – teriorială a municipiului Buzău, stabileşte 
cadrul juridic şi condiţiile în care: 

a) reglementează măsurile necesare în vederea controlului reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul 
public şi din gospodăriile populaţiei în scopul protecţiei mediului, precum şi preîntâmpinarea răspândirii bolilor 
zoonotice; 

b) reglementează inventarierea şi identificarea prin microcipare a tuturor câinilor de pe domeniul public, 
din gospodăriile populaţiei, ins-tituţiile publice, sediile sau punctele de lucru ale agenţilor economici. 

Art.2.- Regulamentul privind controlul reproducerii câinilor de pe domeniul public, din gospodăriile 
populaţiei, instituţiile publice şi sediile sau punctele de lucru ale agenţilor economici, precum şi preîntâmpinarea 
răspândirii bolilor zoonotice în municipiul Buzău este elaborat în conformitate cu principiile şi reglementările 
prevăzute în: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a 
câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 227/2002; 

- Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;   
- Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie; 
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.3.- In cuprinsul prezentului regulament termenii şi sintagmele de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) deţinător de câine - proprietarul câinelui, precum şi orice persoană fizică sau juridică care are în 

îngrijire unul sau mai mulţi câini; 
b) sterilizare - suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere (intervenţia 

chirurgicală de extirpare a testiculelor la masculi şi al ovarelor şi/sau coarnelor uterine-ovaro la femele); 
c) boli zoonotice - bolile care se transmit de la animale la oameni; 
d) microcipul sau seringa microcip (transporder)- dispozitiv electronic, de dimensiuni reduse 

(aproximativ cât un bob de orez), care  conţine un cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui scanner special. 
 

CAPITOLUL II 
Obligaţiile deţinătorilor de animale 

 
Art.4.- Deţinătorul oricărui câine are obligaţia de a steriliza animalul cu vârsta mai mare de 6 luni, cu 

excepţiile prevăzute în prezentul Regulament. 
Art.5.- Sterilizarea se efectuează numai de către un medic veterinar atestat de către Colegiul medicilor 

veterinari din România şi deţinător a unui cabinet înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor. 
Art.6.- Deţinătorul câinelui are obligaţia să facă dovada sterilizării animalului în faţa autorităţilor 

competente (Primăria municipiului Buzău, Direcţia Poliţiei Locale, Poliţia Română, Direcţia Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău) prin carnetul de 
sănătate/ paşaportul, semnat şi parafat de către medicul veterinar care a efectuat sterilizarea. 

Art.7.- Sterilizarea câinelui nu este obligatorie în cazul: 
a) în care medicul veterinar consideră că există un risc major pentru animal. In acest caz deţinătorul are 

obligaţia să solicite adeverinţa medicală prevăzută în anexa la prezentul Regulament de la medicul veterinar 
atestat de Colegiul medicilor veterinari din România, şi care prestează activitatea în cadrul unui cabinet 
înregistrat în Registrul Unic al Cabinetelor, adeverinţă în care se va menţiona la rubrica “observaţii” cele 
constatate. Adeverinţa va reprezenta dovada în faţa autorităţilor competente şi se va păstra pe întreaga durată 
a existenţei animalului. 

b) în care  câinele este destinat pentru reproducere controlată (cu pedigree, etc.); sunt câini utilitari 
(pentru nevăzători sau alte persoane cu handicap, etc.) sau care sunt folosiţi în cadrul diferitelor 
instituţii/organizaţii pentru realizarea obiectului de activitate (Poliţia Română, Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgenţă, etc.) 

c) în care deţinătorul achită la bugetul local, prin Direcţia Economică, taxa specială de 100 lei/câine/an, 
reprezentând contribuţia pentru întreţinerea câinilor din adăpostul serviciului specializat pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân. 

Art.8.- Deţinătorul câinelui care se încadrează la excepţiile prevăzute la art. 8 are obligaţia de a-şi însoţi 
şi supraveghea în permanenţă animalul când acesta se află în afara domeniului privat al deţinătorului pentru a 
evita reproducerea. In cazul femelelor se va prezenta anual (până la 31 decembrie) o adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar din care  să rezulte dacă a avut sau nu pui în anul respectiv . In cazul în care a avut pui va 
prezenta şi o adeverinţă din care rezultă situaţia acestora (daţi spre adopţie, păstraţi, etc.).  



Art.9.- Microciparea este operaţia prin care se introduce câinelui prin injecţie cu  o seringă, aplicată 
subcutanat, un dispozitiv electronic de dimensiuni reduse, care  conţine un cod unic şi care poate fi citit cu 
ajutorul unui scanner special: 

a) deţinătorul câinelui are obligaţia să asigure aplicarea microcipului în condiţiile prezentului 
Regulament. 

b) operaţia de microcipare se aplică câinilor cu şi fără stăpân; în cazul câinilor fără stăpân pe lângă 
operaţia de microcipare se efectuează şi crotalierea urechii. Numărul de microcip va fi înscris în carnetul de 
sănătate al animalului. 

c) operaţia de microcipare se efectuează numai de către un medic veterinar atestat de către Colegiul 
medicilor veterinari din România, cu cabinet înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor.  

Medicii veterinari care efectuează microciparea câinilor cu stăpân vor trimite lunar numărul unic de 
identificare al microcipului la Primăria municipiului Buzău - Serviciului Gospodărie Urbană pentru completarea şi 
actualizarea bazei de date, iar numărul de microcip va fi înscris în carnetul de sănătate al animalului. 

d) identificarea electronică prin scanarea microcipului câinilor se va efectua de către persoanele 
împuternicite de primarul municipiului din cadrul aparatului său de specialitate, precum şi persoanele 
împuternicite de către autorităţile cu drept de control în domeniul veterinar.  

In acest sens persoanele care efectuează identificarea câinilor vor avea în dotare un scanner special 
pentru citirea codului unic al microcipului. 

Art.10.- Detinătorii de câini care se încadrează la art. 5 şi 10 vor fi înregistraţi într-o bază de date 
centralizată şi gestionată de Primăria municipiului Buzău - Serviciului Gospodărie Urbană, datele fiind furnizate 
de către cabinetele medicale veterinare de pe raza municipiului Buzău.  

Baza de date astfel constituită va fi comunicată de serviciul de specialitate Direcţiei Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău. 

Inregistrarea se face cu titlu gratuit şi va cuprinde date referitoare la:  
- numele deţinătorului;   
- adresa de domiciliu a deţinătorului sau sediul acestuia;    
- adresa la care se află animalul (dacă aceasta nu coincide cu cea a domiciliului deţinătorului);  
- sexul animalului; 
- data efectuării sterilizării, numărul microcipului şi alte observaţii (numele, specia, rasa, data naşterii, 

culoarea şi tipul blănii câinelui) dacă este cazul. 
 

CAPITOLUL III 
Recensământul 

 
Art.11.- Toate animalele care fac obiectul prezentului Regulament vor fi recenzate şi introduse în baza 

de date prevăzută la art.11, în termenul prevăzut de art.15.  
Art12.- Medicul veterinar are obligaţia să efectueze odată cu operaţia de sterilizare a animalului şi 

operaţia de identificare a animalului. 
In cazul în care se efectuează doar operaţia de identificare, aceasta se poate efectua şi în afara 

operaţiei de sterilizare în condiţiile prevăzute la art.8. 
Art.13.- Medicul veterinar care efectuează sterilizarea are obligaţia de a avea o evidenţă scrisă a 

sterilizărilor efectuate, care să fie raportată lunar serviciului specializat din cadrul Primăriei municipiului Buzău – 
Serviciul de Gospodărie Urbană. Evidenţa va cuprinde: numele deţinătorului, adresa de domiciliu a 
deţinătorului, adresa la care se află animalul (dacă aceasta nu coincide cu cea a domiciliului deţinătorului), 
sexul animalului, data efectuării sterilizării şi alte observaţii dacă este necesar. 

Art.14.- Recensământul animalelor se va efectua de către reprezentanţii desemnaţi de primarul 
municipiului din cadrul aparatului de specialitate, Direcţiei Poliţiei Locale, Direcţiei Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor Buzău, precum şi organizaţii nonguvernamentale de specialitate, în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului Regulament. 
 

CAPITOLUL IV 
Sancţiuni 

 
Art.15.- Incălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea contravenţională, după cum 

urmează: 
a) nerespectarea prevederilor de la art. 4 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 

cuprinsă între 400 şi 800 lei; 
b) nerespectarea prevederilor de la  art. 6, 8 si 9 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 

cuprinsă între 300 şi 600 lei. 
Art.16.- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de agenţii 

constatatori desemnaţi prin dispoziţia a primarului municipiului, după solicitarea autorităţilor competente. 
 

CAPITOLUL V 
Dispoziţii finale 

 
Art.17. In cazul în care animalul se află la domiciliul sau la reşedinţa deţinătorului de animale accesul 

persoanelor împuternicite în incintă  se face cu acordul deţinătorului de animale. In lipsa acordului acesta are 
obligaţia de a face dovada sterilizării animalului. 



Art.18.- Prezenta hotărâre intră în vigoare  în termen de 6 luni de la data terminării acţiunii de recenzare 
a câinilor, cu excepţia prevederilor referitoare la efectuarea recensământului, care intră în vigoare de la data 
publicării prezentului regulament.  

 
 

Anexa la Regulament 
 
 

ADEVERINTA MEDICALA – STERILIZARE 
 
 

Nr.înreg. ………din…………………..  

Deţinător 

Nume şi prenume  

Adresa domiciliu  

Adresa domiciliu animal*
 

 

Animal 

Rasă   

Sex  

Vârstă  

 
Semnalmente 

 
 

Observaţii  

Data sterilizării  

Nr. microcip  

Medic 
veterinar 

Nume şi prenume  

Adresa, tel.cabinet veterinar  

Semnătura şi parafa  
 
 

 
* se completează dacă adresa de domiciliu al deţinătorului nu este aceeaşi cu adresa la care este ţinut animalul 


