
                                                Anexa   

la Hotărârea nr. 175/30.07.2019 

a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 

CONTRACT 
DE CONCESIUNE A SERVICIULUI  PUBLIC PENTRU GESTIONAREA CAINILOR 

FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL BUZĂU 

 

 

                                                          CAPITOLUL I 

                                           PARTILE CONTRACTANTE 

 

Municipiul Buzau, cu sediul in municipiul Buzau, Piața Daciei nr. 1, reprezentat 

prin  Constantin Toma, având funcția de primar, în calitate de concedent, pe de o parte  

și 

S.C. URBIS-SERV S.R.L. Buzău, cu sediul in Buzău, Bdul N. Bălcescu, nr. 46, 

înregistrată la Oficiul Registrului Comertului, la numarul J10/247/1995, reprezentată prin 

Silviu Nicoară, avand functia de director, în calitate de concesionar, pe de altă parte. 

 

  

                                                          CAPITOLUL II 

                            OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

 

ARTICOLUL I 

 

1.1 Obiectul contractului de concesiune il constituie activitatea de gestionare a cainilor 

fara stapan din Municipiul Buzau, respectiv: 

a) - Capturarea cainilor; 

b) - Transportul in adapostul public; 

c) - Inregistrarea cainilor; 

d) - Adapostirea, hranirea si ingrijirea cainilor; 

e) - Revendicarea si adoptia; 

 

1.2 Serviciile de asistenta sanitar veterinara, eutanasiere si neutralizare a deseurilor de 

origine animala vor fi contractate de catre concedent, separat, in baza contractelor 

perfectate, potrivit art. 29 din Regulamentul de organizare si functionare a serviciului 

public aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 130 din 30 mai 

2019, precum si a art.2 din OUG nr. 105/2001, republicata. 

 

1.3 Obiectivele concendentului: 

 a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatilor locale; 

 b) continuitatea serviciului; 

 c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciilor 

prestate; 

 d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gestionare a cainilor fara stapani; 

 e) protectia si conservarea mediului natural; 



 f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica; 

g) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

h) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

i)    protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de dezvoltare, in 

concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; 

 

                                                    CAPITOLUL III 

                                         DURATA CONTRACTULUI 
  

ARTICOLUL 2  

 

2.1.  Durata contractului de concesiune este de 5 ani şi intra in vigoare incepand cu data de 

semnării. 

2.2. In situatia in care Societatea Comerciala “Urbis-Serv” S.R.L. Buzau va fi privatizata 

anterior  expirarii duratei prevazuta la art.2.1, contractul de concesiune a serviciului public 

se rezilieaza de drept la data finalizarii privatizarii, fara îndeplinirea altor formalitati,  cu 

acordarea de despăgubiri personalului disponibilizat al concesionarului în condiţiile 

prevăzute de lege. 

2.3. Caietul de sarcini si anexele care fac parte integranta din contractul de concesiune, din 

care decurg si efectele economico-financiare, pot fi revizuite anual, cu acordul ambelor 

parţi.  

 

                                                    CAPITOLUL IV 

                    PRETURI, TARIFE SI ALTE PREVEDERI FINANCIARE 

 

ARTICOLUL 3 

 

3.1 Nefiind un serviciu generator de venituri, societatea comerciala “Urbis-Serv” nu va 

plati concedentului redeventa lunara. 

 

ARTICOLUL 4 

 

Concesionarul este autorizat sa perceapa contravaloarea serviciilor prestate, pe baza 

tarifelor din anexa nr.1 la contract. 

 

ARTICOLUL 5 

 

5.1 Stabilirea sau modificarea tarifelor se va face cu respectarea prevederilor legale in 

vigoare la data respectivă. 

5.2 Tarifele practicate  trebuie să acopere cel puţin cheltuielile legate de realizarea 

serviciului prestat, plata tuturor taxelor si impozitelor prevăzute de lege. 

 

ARTICOLUL 6 

 

Concesionarul va finanta lucrarile de intretinere si reparatii, a infrastructurii aferente 

serviciului public delegat, in conditiile si pe baza programului aprobat si a bugetelor de 

venituri si cheltuieli. 



 

                                                   CAPITOLUL V 

                                          DREPTURILE PARTILOR 

 

A.DREPTURILE CONCESIONARULUI 

 

ARTICOLUL 7 

 

Concesionarul are urmatoarele drepturi: 

   a)-Incaseaza contravaloarea serviciilor prestate corespunzator calitatii si cantitatii 

acestora; 

   b)- Propune ajustarea tarifelor in functie de evolutiile intervenite in costurile de operare, 

in baza unor elemente de cost justificate si a cheltuielilor ce vor fi evidentiate in mod 

separat in contabilitate; 

 

B.DREPTURILE CONCEDENTULUI 

 

ARTICOLUL 8 

 

Concedentul are următoarele drepturi: 

   a)-Organizeaza, conduce, coordoneaza si controleaza modul in care se desfasoara 

activitatea de gestionare a cainilor fara stapan; 

   b)-Stabileste strategia de dezvoltare si functionare a serviciului; 

   c)-Aproba structura, nivelurile si ajustarile tarifelor propuse de operator; 

 

 

                                                   CAPITOLUL VI 

                                          OBLIGATIILE PARTILOR 

 

A.OBLIGATIILE CONCESIONARULUI 

 

ARTICOLUL 9 

 

9.1 Concesionarul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune, 

caietul de sarcini si reglementările aprobate de Consiliul Local al Municipiului Buzau. 

 

Concesionarul este obligat: 

a) - să asigure accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii 

serviciului prestat; 

b) -Conduce registrele speciale prevazute de lege pentru functionarea serviciului, precum 

si evidentele privind consumul de medicamente, registru imunologic, registru consum 

toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere, evidente pentru 

substantele utilizate pentru capturare prin tranchilizare, precum si evidenta pentru actele 

de dezinfectie; 

c) - să respecte programul de lucru cu publicul; 

d) - să organizeze targuri de adoptii; 

e) - să promoveze pe site-ul propriu si in mass media adoptia si revendicarea cainilor; 



f) - să permită accesul reprezentantilor asociatiilor, organizatiilor si societatilor de 

protectie a animalelor la operatiunile de capturare, adapostire, ingrijire, vaccinare, 

deparazitare, adoptie in cazul in care exista solicitari in acest sens; 

g) - să comunice lunar catre Directia Sanitar Veterinara numarul de caini inregistrati si 

numarul de microcip sau al mijlocului de identificare legal stabilit; 

h) - să respecte normele igienico-sanitare, conditiile de mediu pentru functionarea 

adapostului si a serviciului prestat, precum si obtine autorizatiile de la toate autoritatile 

competente; 

i) - să asigure permanența serviciului si nivelul de calitate stabilit prin contactul de 

delegare, prin punerea la dispozitia serviciului public a urmatoarelor dotari: adapost public 

pentru cainii fara stapan cu o capacitate medie de 286 de locuri, cabinet medical veterinar 

si magazie, personal de specialitate conform prevederilor caietului de sarcini, mijloace de 

transport marcate cu denumirea „serviciul de gestionare a cainilor fara stapan din 

municipiul Buzau”, cu numar de telefon, dotate cu custi individuale si ventilate si 

inregistrate sanitar veterinar. 

 

B.OBLIGATIILE CONCEDENTULUI 

 

ARTICOLUL 10 

 

10.1. Concedentul este obligat sa respecte regulile asumate prin contractul de concesiune 

si caietul de sarcini. 

10.2 .Concedentul este obligat: 

a) - să asigure finantarea, gestionarea si controlul activitatii; 

b) - să asigure in baza contractelor perfectate cu medicii veterinari de libera practica, 

activitatile sanitar veterinare ale Serviciului potrivit art.2 din OUG nr. 105/2001 

republicata si serviciile veterinare specifice prevazute de Normele metodologice aprobate 

prin Hotararea Guvernului nr.1059/2013; 

c) - să asigure in baza contractelor perfectate serviciile de eutanasiere si neutralizare a 

deseurilor animale; 

d) - să achite contravaloarea prestatiilor efectuate de catre concesionar. Cheltuielie de 

functionare si exploatare a serviciului vor fi asigurate prin decontare lunara in baza 

tarifelor stabilite si aprobate de catre Consiliul Local, concesionarul avand posibilitatea ca 

in cazul in care cheltuielile nu sunt acoperite de tarifele aprobate sa solicite fundamentat 

modificarea lor; 

e) - se obliga ca pe perioada de valabilitate a contractului sa mentina catre concesionar, 

folosinta gratuita transmisa anterior, prin hotararile administratiei publice locale, asupra 

terenului si cladirilor din Municipiul Buzau, str. Rachitei nr. 92 (fosta Statia CFR Buzau 

Nord - Pepiniera), teren aferent constructiilor necesare desfasurarii serviciului public, 

respectiv: teren si cladiri cu destinatia de cabinet medical veterinar si magazie, precum si 

teren aferent adapostului pentru cainii fara stapan; 

 

 

 

 

 

 



                                                 CAPITOLUL VIII 

                                     RASPUNDEREA CONTRACTUALA  

 

ARTICOLUL 12 

 

Pentru nerespectarea obligatiilor stabilite prin contractul de concesiune si caietul de sarcini 

partile datoreaza penalitati si daune ale căror cuantumuri sunt prevazute de parti prin 

prezentul contract sau stabilite conform legislatiei in vigoare. 

 

ARTICOLUL 13 

 

13.1. Forta majora, definita conform legii, apara de raspundere partea care o invocă. 

13.2. In cazul în care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile prevazute in prezentul 

contract de concesiune, invocand forta majora, aceasta este obligata sa notifice celeilalte 

parti in scris, in termen de 5 zile de la aparitia motivului invocat, inceputul si sfarsitul 

respectivului caz de fortă majora.  

 

ARTICOLUL 14 

 

Intarzierea sau neexecutarea obligatiilor asumate din motive de forta majora nu atrage 

pentru nici una dintre parti penalizari sau alte compensatii. Perioada de executare a 

contractului de concesiune va fi prelungita cu perioada pentru care a fost invocata si 

acceptata forta majora. 

 

ARTICOLUL 15 

 

Dacă una dintre parti reziliaza unilateral contractul de concesiune fara justa cauza, aceasta 

va fi tinuta sa compenseze daunele ce rezulta. 

 

                                                 CAPITOLUL IX 

                                                      LITIGII 

 

ARTICOLUL 16 

 

Partile vor depune toate diligentele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabila a 

neintelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de concesiune. 

 

ARTICOLUL 17 

 

Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art. 16 se vor solutiona pe 

calea instantelor judecatoresti, potrivit legii. 

 

 

 

 

 

 



                                                 CAPITOLUL X 

                      INCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE 

 

ARTICOLUL 18 

 

Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii: 

a) in cazul in care concesionarului i se retrage autorizatia sanitar veterinara sau aceasta nu 

este prelungita dupa expirarea termenului; 

b) expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 

acestuia, se face in conditiile legii; 

c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 

catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu 

plata unei despagubiri in sarcina concedentului; 

f) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se 

poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 

cocedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va 

stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep 

daune; 

g) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt 

retrase. 

 

                                                     CAPITOLUL XI 

                                                DISPOZITII FINALE 

ARTICOLUL 19 

 

19.1 Modificarea prezentului contract de concesiune se face numai prin act aditional 

incheiat intre parti. 

19.2 Concedentul poate modifica unilateral partea reglementara a prezentului contract de 

concesiune numai din cauze justificate, cu notificarea prealabila a concesionarului. 

 

ARTICOLUL 20 

 

20.1 Prezentul contract de concesiune, impreuna cu caietul de sarcini si anexele care fac 

parte integranta din acesta, reprezinta vointa partilor. 

20.2 Prezentul contract de concesiune intra in vigoare la data semnarii si a fost incheiat în 

5 exemplare. 

20.3 Anexele la contractul de concesiune fac parte integranta din acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 1  

la Contractul de concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din 

Municipiul Buzau 

 

 

 

CENTRALIZATOR TARIFE 

Practicate la activitatea de gestionare a cainilor fara stapan 

 

 

 

 

DENUMIREA PRESTATIEI 

 

U.M. 

 

TARIF LIVRARE 

(lei fara TVA) 

Capturare caini fara stapan cu arma tranchilizanta Cap caine 

 

98.19 

Capturare caini fara stapan cu crosa Cap caine 

 

78.19 

Cazare si hrana in adapostul public pt. caini fara stapan 

Cap 

caine/zi 

 

9.20 

Utilizare autovehicul special pentru ecarisaj 

8 ore 

functionare 

 

397,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentare prestatie „Capturare caine fara stapan cu arma tranchilizanta” 

 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 49.37 

Indemnizatie CO 4.23 

Prima Paste+Craciun 1.70 

TOTAL                           55.30 

Viramente 2.25% 1.24 

TOTAL 56.54 

Tichete masa 5.27 

TOTAL 61.81 

Materiale 16.01 

TOTAL 77.82 

Cheltuieli indirecte 15% 11.64 

TOTAL 89.26 

Profit 10% 8.93 

TOTAL (fara TVA) 98.19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentare prestatie „Capturare caine fara stapan cu crosa” 

 

 

 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 49.37 

Indemnizatie CO 4.23 

Prima Paste+Craciun 1.70 

TOTAL                           55.30 

Viramente 2.25% 1.24 

TOTAL 56.54 

Tichete masa 5.27 

TOTAL 61.81 

Cheltuieli indirecte 15% 9.27 

TOTAL 71.08 

Profit 10% 7.11 

TOTAL (fara TVA) 78.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Fundamentare prestatie „Cazare si hrana in adapostul public” 

 

 

 

Denumire  Valoare lei 

Salarii 3.78 

Indemnizatie CO 0.32 

Prima Paste+Craciun 0.11 

TOTAL                            4.21 

Viramente 2.25% 0.09 

TOTAL 4.30 

Tichete masa 0.32 

TOTAL 4.62 

Hrana 0.92 

Materiale 0.53 

Energie el.+apa 0.42 

Terti 0.30 

Amortisment 0.48 

TOTAL 7.27 

Cheltuieli indirecte 15% 1.09 

TOTAL 8.36 

Profit 10% 0.84 

TOTAL (fara TVA) 9.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fundamentare prestatie „Utilizare autovehicul special pentru ecarisaj” 

 

 

 

U.M.: lei/8 ore 

 

SPECIFICATIE CHELTUIALA TARIF FUNCTIONARE 

Amortisment - 

Motorina 6.25L x 4.3562 27.23 

Salariu deservent  195.28 

Cheltuieli intretinere si reparatii 19.62% 43.66 

TOTAL 266.17 

Cheltuieli indirecte sectie auto 18.11% 48.20 

TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIE 314.37 

CHELTUIELI INDIRECTE 10% 47,15 

TOTAL 361,52 

PROFIT 10% 36,15 

TOTAL FARA TVA 397,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXA Nr. 2 

 la Contractul de concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara 

stapan din Municipiul Buzau 
 

 

CAIET DE SARCINI PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATE 

PUBLICA PENTRU GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN 

 

 

 

CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE: 

  

Art. 1. (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si 

precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare activitatea de gestionare a 

cainilor fara stapan in municipiul Buzau. 

(2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului Local al Municipiului 

Buzau, care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de 

oportunitate pentru stabilirea solutiei de delegare a gestiunii serviciul public de gestionare 

a cainilor fara stapani precum si documentele de pregatire a delegarii. 

 

Cadrul legisativ: 

- O.G. nr. 71/29.08.2002 organizarea şi functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;  

- H.G. nr. 955/2004 aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului 

nr. 71/2002 privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local;  

- O.U.G. nr. 155/21.11.2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgentă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân;  

- Hotararea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a OUG nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viată al populatiei; 

-  Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicată; 

- Legea nr. 9/11.01.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 205/2004 privind 

protectia animalelor. 

 

       Autoritatea concedenta 

Autoritatea contractanta:   MUNICIPIUL BUZAU 

Cod de inregistrare fiscala: 4233874 

Adresa:    Piata Daciei Nr.1, Municipiul Buzau  

Tel/ Fax:                         0238710562/ 0238717950  

Site:     http://primariabuzau.ro/ 

 

  



 

CAPITOLUL II. OBIECTUL CONCESIUNII:  

      A.Datele de identificare a serviciului public: 

Art. 2. -(1) Serviciul public care face obiectul delegarii este: 

        -     serviciul public de gestionare a cainilor fara stapan; 

(2) Beneficiarul serviciului public este Municipiul Buzau,  

B. Activitatea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapani a municipiului 

Buzau va realiza urmatoarele: 

a) asigurarea unui teren de minim 0,5 ha si a cladirilor necesare pentru amenajarea unui 

centru de gestionare a cainilor fara stapani, ansamblu care sa cuprinda: adapost pentru 

cainii fara stapan cu capacitatea medie de 286 locuri, precum si cabinet medical veterinar, 

magazie depozitare. 

 b)asigurarea personalului necesar pentru prestarea serviciului, dupa cum urmeaza: 

- cel putin un medic veterinar angajat cu carte de munca sau prin contract de colaborare 

pentru manipularea substantelor tranchilizante cu regim special si pentru inregistrarea 

cainilor fara stapan in evidentele si registrele speciale prevazute de legislatia in vigoare; 

- cel putin un technician veterinar angajat cu carte de munca; 

- minim 2 soferi si 2 muncitori pentru echipele mobile de capturarea cainilor fara stapani; 

 c) strangerea cainilor fara stapan,  pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice sau 

juridice; 

 d) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru organizatiile de 

protectie a animalelor; 

 e) ingrijirea medicala a cainilor, deparazitarea, vaccinarea, eutanasierea, microciparea 

atunci cand este cazul se va realiza de catre autoritatea administratiei publice locale in 

baza unui contract separat privind prestarea activitatilor veterinare; 

 f) asigurarea conditiilor prevazute de normele legale pentru depozitarea cadavrelor de 

animale pana la transportarea lor in vederea incinerarii 

 g) asigurarea unui contract pentru incinerarea cadavrelor de animale cu o societate 

autorizata, se va face separat de catre autoritatea administratiei publice locale. 

  

 C. Descrierea activitatii:  

Art. 3. Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani se realizeaza prin 

instituirea de norme privind capturarea, transportul, ingrijirea, hranirea si eutanasierea 

animalelor fara stapan, care prezinta un grad ridicat de pericol social. 

  Art.4 Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani va asigura protectia 

cainilor conform principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia 

cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza. 

  Art. 5. Serviciul public de e gestionare a cainilor fara stapani va realiza 

urmatoarele: 

  a) capturarea cainilor fara stapan,  pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor fizice 

sau juridice cu respectarea urmatoarelor: 

 - capturarea cainilor se va face de catre personalul angajat al operatorului, care trebuie sa 

fie format din persoane instruite in acest sens; 

 - capturarea cainilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal, iar persoanele care 

captureaza cainii fara stapan vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic;  

- persoanele care captureaza cainii vor lucra in echipe de minim doi si vor purta 

echipamentul de protectie adecvat; 



- personalul calificat poate captura cainii cu crose speciale sau cu arme tranchilizante. 

Pentru capturare se vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, avand la 

capat o bucla care poate sa gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, 

pentru a permite persoanei calificate sa tina cainele la distanta si sa-l poata manipula. 

Bucla trebuie fixate la largimea dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul 

de declansare rapida fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci 

cand este pus in cusca.  

 - caini foarte agresivi, situati in spatii inaccesibile sau suspecti de a fi turbati, pot fi 

imobilizati cu ajutorul armelor pentru captura cu sageata care utilizeaza gazul carbonic 

comprimat sau cu cartuse cu percutie pentru propulsarea unor seringi sau sageti care 

permit injectarea cu produse imobilizante; 

 - pentru imobilizare se vor utiliza numai substante aprobate de organele sanitar veterinare, 

prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescriptiilor medicale, ea fiind putin 

periculoasa pentru trecatori; poate fi utilizata si orice alta asociere de produse autorizate cu 

respectarea legislatiei in vigoare; 

 - este interzisa utilizarea armelor pentru capturarea puilor, acestia putand fi raniti grav; 

  b) transportarea acestora la adapostul public cu respectarea urmatoarelor: 

 - autovehiculele de transport trebuie sa ofere animalelor siguranta, securitate, protectie 

impotriva intemperiilor naturii si aerisire adecvata; 

 - fiecare animal trebuie sa aiba o cusca separata, in conditii speciale fiind acceptate 

maximum 2 animale; caini pot fi legati cu o lesa de colier in cusca iar la nevoie li se pot 

pune botnite; 

 - custile vor fi alese in functie de talia animalului, ele trebuind sa fie mai lungi decat 

corpul animalului; 

 - pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista custi separate; 

 - autovehiculele vor fi curate si vizibil marcate cu denumirea serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan si cu nr. de telefon; 

 - autovehiculele trebuie sa fie dotate cu urmatorul echipament: plasa, scara, custi metalice 

sau din fibra de sticla, instrumente pentru prindere, trusa de prim ajutor; 

 - soferii autovehiculelor trebuie sa fie instruiti, sa acorde ajutor animalelor bolnave; 

 - se interzice efectuarea eutanasierii in autovehiculele de transport pentru caini; 

  c) Eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa potrivit legii, se va 

face doar in conditiile in care cainii vor fi sterilizati, vaccinati antirabic si microcipati; 

d) Cazarea cainilor se va face la adapostul public care trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele cerinte: 

 - sa permita cazarea cainilor in custi separate pentru a reduce stresul asupra lor si pentru a 

putea controla bolile; 

 - cainii vor fi separate dupa urmatoarele criterii: 

 I) stare de sanatate 

 II) varsta 

 III) sex 

 IV) grad de agresivitate 

 - pardoselile vor fi executate din ciment care a fost etansat si care permite o curatare si 

dezinfectare usoara, iar pentru a evita baltirea apei in exces vor fi inclinate spre o retea de 

canalizare sau spre exterior; 

 - peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime, trebuie sa impiedice 

scurgerea apelor si dejectiilor de la o cusca la alta; 



 - peretii custilor vor fi confectionati din unul din urmatoarele materiale: caramida tencuita 

si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasa de sarma. 

 - deasupra peretilor despartitori se pune o plasa de sarma la inaltimea de 60 cm 

 - custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din lemn; 

 - adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea 

incarcaturii de deseuri zilnice; 

 - in toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului, fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poata fi deschise; 

 - custile exterioare vor fi acoperite; 

  e) Adapostirea cainilor in cadrul centrului de gestionare a cainilor fara stapani se 

va face in custi individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni: 

- pentru caini de talie mare: 120 cm x 160 cm  

- pentru caini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm  

- pentru caini de talie mica: 91 cm x 122 cm 

     -    custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 

mp; 

          f) Locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari: 

 - sa existe apa potabila in permanenta; 

 - vasele pentru alimentare sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea 

aducerii unui nou animal in cusca; 

 - vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in 

ele si sa poata fi curatate si dezinfectate usor; 

 - daca spatiile nu sunt incalzite, se pun obligatoriu scanduri pentru odihna si culcusuri; 

 - pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi 

curatate si dezinfectate usor; 

  g) Preluarea, inregistrarea, consultarea si trierea cainilor adusi in centru se face intr-

un spatiu destinat acestei activitati, suficient de spatios si igienizat astfel incat sa asigure 

spatiul necesar pentru miscarea personalului, a persoanelor care vin pentru adoptii. 

  h) Tratarea cainilor se va face intr-un spatiu cu destinatia de chirurgie sau in mai 

multe spatii functie de capacitatea centrului, spatii care vor respecta normele sanitar 

 veterinare in vigoare. In aceste sali se vor efectua interventiile chirurgicale de sterilizare a 

animalelor, precum si eutanasierea. 

  i) Controlul bolilor se efectueaza zilnic fiecarui animal din centru, orice eveniment 

medical va fi inregistrat in fisa individuala si in registrul central. Examinarea se va face de 

medical veterinar sau in lipsa acestuia de catre tehnicianul veterinar. Personalul centrului 

va fi instruit sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la cunostinta personalului 

veterinar. 

  j) Hranirea cainilor in centru se face pe durata legala de mentinere in centru adica 

maximum 14 zile lucratoare dupa cum urmeaza: 

 - cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, cainii in varsta de peste 12 

saptamani vor fi hraniti de doua ori pe zi iar cainii de peste un an vor fi hraniti o data pe 

zi. 

 - hrana trebuie sa intotdeauna proaspata, iar hrana uscata va fi administrata individual si 

supravegheat. 

  k) Intretinerea curateniei se face prin curatirea, spalarea si dezinfectia fiecarei custi 

sau boxe, operatii efectuate zilnic si inainte de intrarea unui nou animal. Se va avea in 



vedere ca pe perioda efectuarii curateniei apa si dezinfectantul sa nu vina in contact cu 

animalele.  

  l) Adoptia si/sau revendicarea se face dupa, sterilizare, vaccinare antirabica, 

microcipare; 

  m) Eutanasierea cainilor bolnavi se face de catre personal specializat al serviciului 

public.Aceasta activitate se va efectua de catre un medic veterinar cu substantele 

prevazute de legislatia in vigoare si prin procedeele acceptate de normele sanitar 

veterinare, cu obligatia ca procedeele si substantele utilizate sa nu provoace chinuirea 

animalelor. Se eutanasieaza prima data cainii batrani, bolnavi cronici, bolnavi incurabili si 

cei cu comportament agresiv.  

Aceasta operatiune se va face doar de catre medici veterinar care poseda atestatul de 

libera practica eliberat de Colegiul medicilor veterinar, fiind strict interzisa oricarei alte 

persoane neautorizate. 

   n) Asigurarea de spatiu pentru eutanasiere si depozitarea cadavrelor in vederea 

transportului la incinerator. 

  

CAPITOLUL III. CONDITII DE EXPLOATARE A SERVICIULUI PUBLIC DE 

GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN DIN MUNICIPIUL BUZAU: 

  

3.1.Conditii tehnice 

Art. 6. -(1) Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani din municipiul 

Buzau trebuie sa fie asigurat in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice 

specifice fiecarei activitati. 

Art.7. Toata baza tehnico- materiala (teren, cladiri si dotarile aferente), masinile din 

dotarea tehnica a operatorului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru activitatea de 

gestionare a cainilor fara stapani municipiului Buzau. 

  

3.2. Obiective de exploatare 

Art. 8 Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de gestionare a 

cainilor fara stapani din municipiul Buzau sunt urmatoarele:                                                                                  

a) satisfacerea cerintelor si nevoilor comunitatilor locale; 

 b) continuitatea serviciului; 

 c) ridicarea continua a standardelor si a indicatorilor de performanta ai serviciilor 

prestate; 

 d) dezvoltarea si modernizarea infrastructurii bazei de gestionare a cainilor fara stapani; 

 e) protectia si conservarea mediului natural; 

 f) mentinerea conditiilor sanitare in conformitate cu normele de igiena si sanatate publica; 

g) imbunatatirea conditiilor de viata ale cetatenilor; 

h) dezvoltarea durabila a serviciilor; 

i)    protectia animalelor, cu evidentierea masurilor de protectie pe etape de dezvoltare, in 

concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene; 

 

3.3.Procedura de lucru  

Art. 9 (1) Se vor captura cainii fara stapan de pe domeniul public al municipiului 

(strazi, alei, parcuri, maluri de apa, etc.). 

 (2) Se vor supune cainii capturati la urmatoarele tratamente: 

 - deparazitare; 



 - cazare pana la 14 zile lucratoare; 

 - hranire; 

 - tratament medical pe durata cazarii; 

 - sterilizare si microcipare in caz de eliberare pe baza de cerere sau act de 

adoptie/revendicare; 

 - eutanasiere cu respectarea prevederilor legale; 

 - incinerare; 

  

3.4. Programul prestatiei  

Art. 10. Programul prestatiei se va stabili de prestator, de comun acord cu 

beneficiarul, astfel incat acesta sa conduca la reducerea numarului cainilor fara stapan. 

 

3.5. Dotari cu utilaje  

Art. 11. Operatorul va detine un adapost public pentru cainii fara stapan care sa 

functioneze legal cu avizele Directiei Sanitar Veterinara Judeteana si ale Directiei de 

Sanatate Publica.   

Art. 12. Operatorul este obligat sa detina autovehicul amenajate special pentru 

transportul cainilor capturati certificat sanitar veterinar.  

 Art.13. (1) Operatorul va imbunatati periodic pentru conformarea cu cerintele 

legale, pe cheltuiala proprie, adapostul public pentru animale fara stapan. 

 (2) Operatorul va detine sala de operatii si tratamente, precum si dispecerat care va 

functiona pe durata zilnica a programului de lucru. 

  

3.6.Obiective de ordin economic 

Art. 14. -(1) Serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani va urmari sa se 

realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului si 

un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract. 

(2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si 

vor fi in conformitate cu prevederile legale.  

  

3.7.Obiective de mediu 

Art. 15. - (1) Pe perioada derularii contractului, se vor respecta conditiile impuse de 

avizul de mediu, daca este cazul.   

(2) Pe toata durata derularii contractului, operatorul va implementa conditionarile ce 

se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de sanitar veterinare competente, 

conform unor programe de conformare la cerintele sanitar veterinare. 

  

CAPITOLUL IV. SARCINILE AUTORITATILOR ADMINISTRATIEI PUBLICE 

LOCALE SI ALE OPERATORULUI IN DOMENIUL INVESTITIILOR 

  

Art. 16 . -(1) Finantarea investitiilor se asigura din urmatoarele surse: 

         a) -  Fonduri proprii ale operatorului; 

         b) - Credite bancare obtinute de operator; 

         c) - Alte surse. 

(2) Investitiile efectuate de operator pentru realizarea, modernizarea si dezvoltarea 

serviciilor de gestionare a cainilor fara stapan se vor amortiza pe perioada de derulare a 

contractului.  



(3) Primaria Municipiului Buzau va achita contravaloarea prestatiei (toate operatiile 

efectuate de prestator) pe baza tarifelor propuse si aprobate de Consiliul local, mai putin 

cele care au fost recuperate cu ocazia eliberarii cainilor in conditiile Regulamentului de 

organizare si functionare a serviciului de gestionare a cainilor fara stapani si a legislatiei in 

vigoare. 

  

 CAPITOLUL V. DURATA CONCESIUNII 

Art.17. -(1) Durata pentru care se incheie contractul de concesionare a serviciului 

de gestionare a cainilor fara stapani a municipiului Buzau este de 5 ani. 

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului (prestatorului) 

subconcesionarea serviciului public de gestionare a cainilor fara stapani. 

  

CAPITOLUL VI. CLAUZE REFERITOARE LA INCETAREA CONTRACTULUI 

  

Art. 18. Incetarea contractului se face in urmatoarele situatii: 

a) in cazul in care operatorului i se retrage autorizatia sanitar veterinara sau aceasta nu 

este prelungita dupa expirarea termenului; 

b) expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin, in scris, prelungirea 

acestuia, se face in conditiile legii; 

c)        in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de 

catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; 

d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu 

plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; 

e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere; 

f) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se 

poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea 

cocedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va 

stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep 

daune; 

g) in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea sunt 

retrase. 

  

CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE 

  

ART. 19. Caietul de sarcini se citeste impreuna cu Regulamentul de organizare si 

functionare a serviciului public de ecarisaj.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA Nr. 3  

la Contractul de concesiune a serviciului public pentru gestionarea cainilor fara 

stapan din Municipiul Buzau 
 

 

 

Regulament de organizare si functionare a serviciului public pentru gestionarea 

cainilor fara stapan din municipiul Buzau 

 

 

Capitolul I – Dispozitii generale 

 

Art. 1: Prezentul Regulament stabileşte măsurile privind gestionarea câinilor fără 

stăpân din municipiul Buzau, în vederea asigurării bunăstării şi protecţiei animalelor, în 

conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în: 

- Ordonanţa de Urgenţă nr 155/2001  privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân; 

- Legea nr. 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 155/2001 - privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Hotararea Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a OUG nr. 155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân; 

- Regulamentul (CE) nr.1/2005 a Consiliului privind protectia animalelor in timpul 

transportului; 

- Ordinul nr.1/2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea si inregistrarea 

cainilor fara stapan emis de ANSVSA; 

- Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi 

sănătate publică privind mediul de viată al populatiei; 

- Legea nr. 205/2004 - privind protecţia animalelor, 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; 

- Ordonanţa nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 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; 

 

Art.2 – Scopul prezentului Regulament este acela de a reglementa activitatea 

Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Buzau, in vederea 

reducerii treptate a numarului acestora si pentru asigurarea securitatii si linistii cetatenilor. 

Serviciul pentru gestionarea cainilor fara stapan din municipiul Buzau se desfasoara 

sub autoritatea Consiliului Local care controleaza activitatea acestuia si urmareste 

realizarea strategiilor in domeniul serviciului pe plan local. 

Art.3 – Prin caine fara stapan se intelege orice caine crescut, adapostit, tinut pe 

domeniul public, in locuri publice sau in spatii 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 ANSVSA. 

 

Capitolul II – Descrierea activitatilor aferente Serviciului pentru gestionarea cainilor 

fara stapan din municipiul Buzau 

 

 Art.4 – Activitatile prin care se realizeaza acest serviciu sunt urmatoarele: 

a) - Capturarea cainilor; 

          b) - Transportul in adapostul public; 

c) - Inregistrarea cainilor; 

d) - Adapostirea, hranirea si ingrijirea cainilor; 

e) - Asistenta sanitar-veterinara; 

f) - Revendicarea si adoptia; 

g) - Eutanasierea; 

h) - Neutralizarea deseurilor de origine animala; 

 

Sectiunea 1 – Capturarea cainilor fara stapan 

 Art.5 – Capturarea cainilor se va face fara acte de cruzime de catre personalul 

angajat al operatorului serviciului pentru gestionare a cainilor fara stapan, care trebuie sa 

fie format din persoane instruite in acest sens si vaccinate in mod obligatoriu antirabic. 

 Art.6 – Pentru capturarea cainilor vor fi folosite dupa caz: 

a) - Crose speciale formate din tije de aluminiu, avand la capat o bucla care poate sa 

gliseze sau care se poate strange in jurul gatului cainelui, pentru a permite persoanei 

sa tina cainele la distanta si sa-l poata manipula. Bucla trebuie fixata la largimea 

dorita, pentru a evita strangularea animalului, mecanismul de declansare rapida 

fiind utilizat pentru eliberarea cainelui in caz de urgenta sau atunci cand este pus 

intr-o cusca; 

b) - Pusti sau pistoale tranchiliante care vor putea fi folosite de catre persoane 

autorizate si instruite, cu respectarea legislatiei in vigoare; 

Art.7 – Imobilizarea cainilor fara stapan, prin administrarea de la distanta a unor 

substante stupefiante si psihotrope, cu ajutorul armelor utilitare, trebuie efectuata sub 

stricta supraveghere a medicului veterinar. 

 

Sectiunea II – Transportul cainilor fara stapan 

 Art.8 – Manipularea, incarcarea cainilor fara stapan si transportul acestora se va 

face cu respectarea prevederilor art. 14 alin.(1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia 

animalelor, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art.3 din 

Regulamentul (CE) nr.1/2005, a Directivelor 64/432/CEE si 93/119/CE, a prevederilor 

art.6 alin.(10) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 aprobate prin 

Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 31/523/2008. 

 Art.9 – Operatorul serviciului de ecarisaj va asigura mijloacele de transport 

destinate cainilor fara stapan care vor fi vizibil marcate cu denumirea „Serviciul de 

gestionare a cainilor fara stapan din municipiul Buzau”, cu numarul de telefon, dotate cu 

custi individuale fixate corespunzator pentru a preveni deplasarea lor in timpul calatoriei 

si ventilate. 



Toate vehiculele operatorului folosite la transportul cainilor fara stapan capturati 

vor fi inregistrare sanitar-veterinar. 

 

Sectiunea III – Inregistrarea cainilor fara stapan 

 Art.10 – Dupa sosirea in adapost cainii vor fi examinati medical si vor fi inregistrati 

intr-un registru unic de evidenta in care se vor mentiona: data capturarii (ora, zi, luna), 

zona in care au fost capturati, data si ora cazarii in adapost (ora, zi, luna), caracteristici 

individuale ale animalului (talie, culoare, serx, etc), starea de sanatate. 

 In cazul in care cainii nu detin un mijloc de identificare agreat de catre ANSVSA, 

acestia vor primi un numar unic de identificare, reprezentat de numarul de ordin din 

regsitrul de intrare in adapost. 

 Art.11 – Cainii fara  stapan cu semne clinice de boala vor fi examinati cu prioritate 

iar cei in cazul carora medicul veterinar constata ca sunt bolnavi incurabil vor fi 

eutanasiati. 

 Art.12 – Este interzisa eutanasierea cainilor fara stapan care nu sufera de boli 

incurabile inainte de exprirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea cainelui in 

adapost. 

 

Sectiunea IV – Adapostirea, ingrijirea si hranirea cainilor 

 Art.13 – Animalele trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor si 

pentru a controla bolile, pe urmatoarele criterii: stare de sanatate, varsta/talie, sex, grad de 

agresivitate. Mamele cu pui vor fi cazate impreuna cu acestia. 

 Art. 14 – Pardoselile trebuie sa fie in panta cu scurgerea catre exterior sau catre 

canalizare pentru a impiedica acumularea apei. De asemenea trebuie sa fie realizate din 

materiale care pot fi usor curatate si dezinfectate.  

 Art.15 – Custile individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor standarde minime: 

a) - Pentru cainii de talie mare 120 x 160 cm sau 1,92 mp; 

b) - Pentru cainii de talie mijlocie 110 x 148 cm sau 1,92 de mp; 

c) - Pentru cainii de talie mica 91 x 122 cm sau 1,10 mp; 

d) - Custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 

6,5 mp; 

Peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 de cm inaltime si trebuie sa 

impiedice scurgerea apei si a dejectiilor de la o cusca la alta. Materialele utilizate pentru 

peretii custilor pot fi urmatoarele: caramida tencuita si vopsita, metal incastrat in beton, 

beton sau plasa de sarma. 

Art. 16 – Adapostul public va oferi urmatoarele conditii si dotari minime: 

a) - Sa fie imprejmit; 

b) - Sa existe apa potabila in permanenta; 

c) - Vasele de apa sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea aducerii 

unui nou animal in cusca; 

d) - Vasele pentru alimentare  sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau 

defeca in ele; 

e) - Daca spatiile nu sunt incalzite se vor pune obligatoriu pe pardoseala scanduri 

pentru odihna si culcusuri/custi; 

Art.17 – Hranirea cainilor va fi facuta: 



a) - Cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, cei in intervalul 

de varsta de 12 saptamani – 12  luni de doua ori pe zi, iar cei de peste 12 luni o 

data pe zi; 

b) - Toate custile, boxele si spatiile inchise vor fi spalate si dezinfectate zilnic; 

c) - Fiecare spatiu de cazare va fi curatat si dezinfectat inainte de aducerea unui nou 

animal; 

d) - vasele cu apa vor fi curatate si dezinfectate zilnic si intotdeauna aducerii unui 

nou animal in cusca; 

e) - In timpul curateniei se va evita contactul animalelor cu apa sau cu 

dezinfectantul; 

 

Sectiunea V – Asistenta veterinara 

 Art.18 – Pentru activitatile si actiunile sanitar veterinare, medicul veterinar care 

deserveste activitatea, trebuie sa posede atestatul de libera practica eliberat de Colegiul 

medicilor veterinari. 

 Art.19 – In vederea tinerii sub control a bolilor fiecare animal va fi examinat clinic, 

iar orice eveniment medical va fi inregistrat in rubrica individuala din registrul central; 

 Documentele care dovedesc examinarea clinica a animalelor, precum rezultatele 

examenelor sunt arhivate si pastrate pentru o perioada de minim 3 ani. 

 Art. 20 – Operatorul are obligatia sa posede o sala pentru chirurgie si eutanasie care 

va respecta normele sanitare veterinare in vigoare pentru desfasurarea interventiilor 

chirurgicale de sterilizare a animalelor si a celor de eutanasiere. 

 Art. 21 – Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati in termen de 48 de ore de la 

stabilirea diagnosticului, daca nu sunt adoptati in aceasta perioada, in conditiile 

prezentului regulament. 

 

Sectiunea VI – Revendicarea si adoptia 

 Art.22 – In termen de 14 zile lucratoare cainii capturati si inregistrati in evidentele 

adapostului pot fi revendicati sau adoptati dupa cum urmeaza: 

a) - In primele 7 zile lucratoare de la data inregistrarii pot fi revendicati de catre 

proprietar in baza declaratiei angajament prevazuta in anexele 4-5 la OUG nr. 

155/2001; 

b) - Dupa expirarea termenului de la lit a) si pana la expirarea termenului de 14 zile 

lucratoare pot fi adoptati de catre persoane fizice sau juridice; 

Art.23 – 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.24 – In cazul revendicarii proprietarii cainilor vor fi obligati sa achite 

cheltuielile ocazionate de stationarea in adapost stabilite prin hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Buzau. 

 In cazul adoptiei, aceasta se face gratuit in baza declaratiei angajament prevazuta in 

anexele 4-5 la OUG nr. 155/2001. Cheltuielile  in acest caz vor fi achitate de catre 

autoritatea publica locala. 

 In cazul adoptiei la distanta aceasta se face cu respectarea dispozitiilor specifice din 

HG nr. 1059/2013, urmand ca cheltuielile sa fie stabilite prin hotararea Consiliului Local 

al Municipiului Buzau si suportate de catre adoptator. 



 Art. 25 – Adoptia cainilor din adapost se face cu respectarea cumulativa a 

urmatoarelor conditii: 

a) - Adoptatorul va face dovada spatiului in care va fi crescut cainele adoptat; 

b) - Adoptatorul care adopta mai mult de doi caini va prezenta acordul asociatiei de 

proprietari in cazul unui spatiu de locuit intr-un imobil tip bloc sau al vecinilor in 

celelalte cazuri, cu exceptia asociatiilor sau fundatiilor pentru protectia animalelor 

care detin adaposturi; 

c) - Adoptia va fi inregistrata de indata, prin grija operatorului, in Registrul de 

evidenta al cainilor cu stapan gestionat de catre Colegiul medicilor veterinari; 

Operatorul are obligatia de a promova constant adoptia si revendicarea cainilor fara 

stapan si de a informa periodic populatia cu privire la programul de functionare a 

adapostului. 

Operatorul are obligatia de a asigura un program de lucru in relatia cu publicul de 

luni pana vineri, in intervalul 10:00 – 18:00. 

 

Sectiunea VII – Eutanasierea cainilor fara stapan 

 Art.26 – Cainii diagnosticati cu boli incurabile vor fi eutanasiati in conditiile aratate 

in prezentul regulament si in legislatia in vigoare. 

 Este interzisa eutanasierea cainilor fara boli incurabile inainte de termenul de 14 

zile lucratoare. 

 Eutanasierea se va realiza doar de catre medicul veterinar de libera practica. 

 Art. 27 – Eutanasierea se realizeaza numai prin utilizarea barbituricelor injectate 

intravenos si numai dupa pierderea cunostintei cainelui indusa prin anestezie. Cainii vor fi 

asistati pana la constatarea decesului. Barbituricele nu trebuie sa fie injectate pe cale 

intramusculara sau subcutanata. Pentru cainii nou nascuti ca;ea de administrare care se 

utilizeaza este cea peritoneala. 

 Medicul veterinar de libera practica este singura persoana care poate avea acces la 

barbiturice si  care poate decide in privita utilizarii medicamentelor periculoase. 

 

Sectiunea VIII – Neutralizarea deseurilor de origine animala 

 Art. 28 – Neutralizarea deseurilor de origine animala va fi facuta doar de catre 

societati avizate si autorizate conform reglementarilor in vigoare. 

 Deseurile de origine animala vor fi transportate la incinerator cu mijloace de 

transport speciale. 

 Operatorul va face dovada predarii deseurilor de origine animala, pe baza unui act 

emis de societatea autorizata sa presteze acest serviciu. 

 Operatorul are obligatia sa amenajeze o camera frigorifica unde va depozita 

deseurile de origine animala avizata de catre Directia Sanitar Veterinara. 

 

Capitolul III – Drepturi si obligatii 

 Art. 29 – Drepturile si obligatiile administratiei publice locale: 

a) - Organizeaza, conduce, coordoneaza si controleaza modul in care se desfasoara 

activitatea de gestionare a cainilor fara stapan; 

b) - Stabileste strategia de dezvoltare si functionare a serviciului; 

c) - Asigura finantarea, gestionarea si controlul activitatii; 

d) - Aproba structura, nivelurile si ajustarile tarifelor propuse de operator; 



e) - Asigura in baza contractelor perfectate cu medicii veterinari de libera practica, 

activitatile sanitar veterinare ale Serviciului potrivit art.2 din OUG nr. 105/2001 

republicata si serviciile veterinare specifice prevazute de Normele metodologice 

aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1059/2013; 

f) - Asigura in baza contractelor perfectate serviciile de eutanasiere si neutralizare a 

deseurilor animale; 

g) - Achita contravaloarea prestatiilor efectuate de catre operator; 

Art.30 – Drepturile si obligatiile operatorului serviciului public pentru gestionarea 

cainilor fara stapan: 

a) - Incaseaza contravaloarea serviciilor prestate corespunzator calitatii si cantitatii 

acestora; 

b) - Propune ajustarea tarifelor in functie de evolutiile intervenite in costurile de 

operare, in baza unor elemente de cost justificate si a cheltuielilor ce vor fi 

evidentiate in mod separat in contabilitate; 

c) - Asigura accesul la toate informatiile necesare verificarii si evaluarii functionarii 

serviciului prestat; 

d) - Conduce registrele speciale prevazute de lege pentru functionarea serviciului, 

precum si evidentele privind consumul de medicamente, registru imunologic, 

registru consum toxice, registru gestionare substante utilizate pentru eutanasiere, 

evidente pentru substantele utilizate pentru capturare prin tranchilizare, precum si 

evidenta pentru actele de dezinfectie. 

e) - Respecta programul de lucru cu publicul; 

f) - Organizeaza targuri de adoptii; 

g) - Promoveaza pe site-ul propriu si in mass media adoptia si revendicarea cainilor; 

h) - Permite accesul reprezentantilor asociatiilor, organizatiilor si societatilor de 

protectie a animalelor la operatiunile de capturare, adapostire, ingrijire, vaccinare, 

deparazitare, adoptie in cazul in care exista solicitari in acest sens; 

i) - Comunica lunar catre Directia Sanitar Veterinara numarul de caini inregistrati si 

numarul de microcip sau al mijlocului de identificare legal stabilit; 

j) - Respecta normele igienico-sanitare, conditiile de mediu pentru functionarea 

adapostului si a serviciului prestat, precum si obtine autorizatiile de la toate 

autoritatile competente; 

k) - Asigura permanenta serviciului si nivelul de calitate stabilit prin contactul de 

delegare; 

 

Capitolul IV – Finantarea serviciului 

 Art. 31 – Cheltuielile de functionare si exploatare a Serviciului de gestionare a 

cainilor fara stapan din municipiul Buzau vor fi asigurate de catre Consiliul Local astfel: 

a) - Recuperarea integrala a cheltuielilor prin aplicarea de tarife propuse de catre 

operator pentru toate activitatile; 

b) - Decontarea cheltuielilor lunare in baza tarifelor stabilite pe baza documentelor 

justificiative si aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Buzau; 

c) - Posibilitatea ca in cazul in care cheltuielile nu sunt acoperite de tarifele aprobate, 

operatorul sa solicite fundamentat modificarea si ajustarea lor; 

Art. 32 – Investitiile necesare realizarii serviciului se pot asigura de catre Consiliul 

Local al Municipiului Buzau sau de catre operator in functie de posibilitatile financiare. 

 



Capitolul V – Dispozitii finale 

 Art.33 – In masura in care prezentul regulament nu dispune sunt aplicabile 

prevederile OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara 

stapan, aprobata cu modificari si completari ulterioare prin Legea nr. 258/2013 si Hotararii 

Guvernului nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 

155/2001. 
 


