
1 
 
 

REGULAMENT PRIVIND GESTIONAREA POPULAŢIEI CANINE DE 

PE TERITORIUL ORAȘUL HUEDIN 
 

 

CAPITOlUL 1 
DISPOZIŢII GENERALE 

ART.1 Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic si condiţiile în care pot fi deţinuţi 

câinii în orașul Huedin, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în: 

• Ordonanţa de Urgenţă nr.155/2001 - privind aprobarea programului de gestionare 
a câinilor fără stăpân - cu modificările şi completările ulterioare; 

Legea nr. 227/2002 - pentru aprobarea O.U.G. nr.155/21.11.2001 privind aprobarea 

programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

• Hotărârea Guvernului nr.1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002; 
• Ordonanţa Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravenţiilor - 

cu modificările şi completările ulterioare 
• Ordonanţă de urgenţă nr.55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor 

periculoşi sau agresivi - cu modificările şi completările ulterioare; 
• Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la 

Strasbourg la 23 iunie 2003, ratificată de România prin Legea nr.60/24.03.2004; 
• Ordonanţa de urgenţă nr. 55/30.04.2002 privind regimul de deţinere al câinilor 

periculoşi sau agresivi - cu modificările şi completările ulterioare  
• Legea nr.205/2004 - privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Ordinul nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

205/2004 privind protecţia animalelor; 

• HCL Huedin nr.49/2020 privind  aprobarea alocarii sumei de 4.000 lei/lună pe 
perioada 01.04.2020 – 31. 12.2020, pentru identificarea, capturarea, întreținerea și 
stabilirea ulterioară a măsurilor necesare având ca finalitate ridicarea în totalitate de pe 
domeniul public al orașului Huedin a câinilor fără stpân, respectiv aprobarea Acordului  de 
Parteneriat cu Asociația pentru Protecția Animalelor Cezar, cu sediul în orașul Huedin, str. 
Ecaterina Varga nr. 53 A, Cod  fiscal 36069134,  având ca obiect asigurarea strângerii 
câinilor comunitari de pe raza orașului Huedin și prestarea serviciilor de gestionare a 
acestor animale în adăpostul deținut de asociație, pe perioada 01.04.2020 – 31.12.2020. 

 

Art.2 În cuprinsul prezentului Regulament, termenii şi sintagmele de mai jos au 
următoarele semnificaţii: 

 câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice 
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sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, 

necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt 

mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor; 
 deţinător de câine - proprietarul câinelui, precum şi orice persoană care are în îngrijire 

unul sau mai mulţi câini; 
 câine cu potenţial periculos - câine aparţinând următoarelor rase, grupate în două categorii, 

după cum urmează: 
- Categoria I: câinii de luptă şi de atac, asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de 

tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metisii lor; 

 

- Categoria a II-a: câinii din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog 

Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane 

Corso şi metişii lor. 

 câine agresiv - câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane ori animale 

domestice în locuri publice sau private şi orice caine care participă la lupte între câini sau care 

a fost antrenat în acest scop; 
 sterilizare - operaţiune prin care se realizează suprimarea funcţiei reproducătoare a 

câinilor; 
 revendicarea câinelui - solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut 

anterior câinele; 
 abandonul - lăsarea unui animal, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, pe domeniul 

public, fără hrană, adăpost şi tratament medical; 
 eutanasierea - act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a câinilor fără stăpân 

care sunt bolnavi cronici şi incurabili ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile 

şi în termenele stabilite de lege; 
 activitatea de ecarisare - activitate de colectare a deşeurilor de origine 

animală/subproduse de origine animală în scopul incinerării, incluzând activităţile de 
transport, depozitare şi manipulare a acestora, după caz. 

 unitate de ecarisare - unitate aparţinând persoanelor fizice sau juridice, inclusiv instituţiilor 

publice care desfăşoară activităţi de ecarisare în baza autorizării şi/sau aprobării, după caz, 

potrivit prevederilor legale; 
 câine utilitar - acel câine care, în urma unei selecţii şi dresajului specific, obţine un atestat 

şi este utilizat în folosul comunităţii, cum ar fi spre exemplu: câini de poliţie, de căutare şi 

salvare, însoţitori ai persoanelor cu diferite dizabilităţi şi pentru terapie asistată; 
 câine de rasă comună- orice câine care nu poate fi asimilat unei rase omologate; 
 examen medical - procedura efectuată de un medic veterinar de liberă practică organizat în 

condiţiile legii prin care se urmăreşte stabilirea statusului de sanatate; 
 operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân - 

operator al serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân- persoană juridică, 

de drept public sau privat, care are competenta si capacitate de a presta servicii in domeniul 

protectiei animalelor si careia i s-a delegat, incredintat sau concesionat, in conditiile legii, 

realizarea activitatii de gestionare a cainilor fara stăpân; 
 adăpost public - adăpost pentru câinii fară stăpân ce aparţine unităţilor administrativ-

teritoriale şi deserveşte aceste unităţi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân; 
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 adăpost privat - adăpost pentru câinii fără stăpân, care aparţine unei persoane juridice, 

asociaţie sau fundaţie care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor; 
 adopţie - procedura de preluare în proprietate a câinilor fără stăpân din adăposturi, de către 

persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor art. 5 din Legea nr.205/2004 privind 

protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
juridice îşi pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără 

stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanţă 

de urgenţă a Guvernului; 
 capturare - operaţiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor 

specializate de gestionare a câinilor fără stăpân; 
 gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop 

controlul populaţiei de câini fără stăpân; 
 asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor-organizaţie neguvernamentală, 

înfiinţată în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, care desfăşoara activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al 

carei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la protecţia şi bunăstarea animalelor; 
 adopţie la distanţă - procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) şi (5) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice sau 

juridice îşi pot asuma responsibilitatea suportării cheltuielilor necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în 

adăposturile publice peste perioada prevăzută la art 4 alin (1) din această ordonanţă de urgenţă a 

Guvernului; 

 capturare - operaţiunea de prindere a câinilor efectuată de către operatorii serviciilor specializate de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

 gestionarea câinilor fără stăpân - ansamblu de operaţiuni şi proceduri care au ca scop controlul 

populaţiei de câini fără stăpân; 

 asociaţie sau fundaţie pentru protecţia animalelor-organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 

temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care desfăşoara 

activităţi şi acţiuni de protecţie a animalelor şi în al carei statut figurează scopuri şi activităţi referitoare la 

protecţia şi bunăstarea animalelor; 

 Câine identificat - orice câine care are implantat un microcip al cărui număr este 

înregistrat la Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân (RECS); 

 Câine fără stăpân - orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri 

publice sau în spaţii adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului 

acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, neidentificat 

 Câine sterilizat - orice câine care a fost supus unei intervenţii chirurgicale în urma 

căreia a devenit în mod definitiv inapt de a se reproduce 

 Abandonarea unui câine - lăsarea unui câine aflat în îngrijirea unei persoane, pe 

domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical; 

 Dispariţia câinelui - pierderea, furtul sau lipsa câinelui survenite fără voia 

deţinătorului, de la locul unde este deţinut sau de sub supravegherea acestuia, pentru mai 

mult de 24 de ore; 
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 Condominiu: imobilul format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care 

unele proprietăţi sunt comune, iar celelalte sunt proprietăţi individuale, pentru care se 

întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o caile funciară individuală pentru fiecare 

unitate individuală aflată în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi 

spaţii cu altă destinaţie, după caz; 

 Talie mică - sub 50 cm; talie medie între 50-65 cm; talie mare - peste 65 cm, înălţimi 

măsurate la nivelul greabănului; 

 Câine utilitar - orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte 

unităţi militare, de unităţile vamale, de serviciile de securitate, protecţie şi pază, de 

persoanele cu dizabilităţi, precum şi orice câinie folosit în caz de dezastre sau de către 

organizaţiile neguvernamentale în activităţile educative, terapeutice, de căutare şi salvare 

sau utilitare; 

 Bunăstarea câinelui - nivelul bunăstării se apreciază în funcţie de: starea de sănătate, 

comfort, îngrijire, condiţiile de siguranţă şi igienă şi posibilitatea exprimării 

comportamentelor fireşti şi dacă nu suferă de stări neplăcute precum durere, frică sau stres 

 Rău tratament - rău tratament se înţelege comportamentul brutal, abuzul în 

utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea un 

adapost corespunzător, hrană şi apă suficiente, posibilitatea de mişcare suficientă, îngrijire 

şi atenţie şi asistentă medicală. 

 

Capitolul 2-Deținerea Câinilor 

ART.3. 

(1) Numărul de câini deţinuţi de către o persoană nu poate fi limitat atât timp cât sunt 

respectate condiţiile de igienă, sănătate, protecţie şi bunăstare oferite acestora. 

(2) Proprietarul, fosterul, respectiv deţinătorul câinelui, răspund civil, contravenţional şi 

penal pentru faptele acestuia. 

(3) Toţi câinii de rasa comuna si metişii trebuie obligatoriu sterilizaţi, cu excepţia câinilor 

a căror stare de sănătate sau vârstă nu permite această intervenţie precum şi a câinilor 

utilitari 

(4) Costurile privind sterilizarea câinilor cu stăpân ce aparţin rasei comune sau metişi lor, 

deţinuţi pe raza orașului Huedin, pot fi subvenţionate total sau parţial, pe baza unei cereri 

adresate Primăriei Orașului Huedin 

(5) Consiliul Local al orașului Huedin poate aloca fonduri pentru desfasurarea unor 
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programe sau campanii informative/educative privind conţientizarea populaţiei generale 

cu privire la interacţiunea om-caine, deţinerea responsabilă a animalelor de companie şi 

alte asemenea. 

(6) Este obligatorie înscrierea tuturor câinilor cu stăpân în baza de date naţională(RECS) 

ART.4(1) Deţinătorii de câini au obligaţia de a respecta prevederile sanitare veterinare si 

de zooigienă a prezentului regulament privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, 

reproducţia, exploatarea, protecţia si bunăstarea acestora. În sensul prezentului 

regulament, prin deţinător de câine se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice 

titlu valabil, persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul. Deţinătorii 

de câini au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile specifice, specie, rasă, 

sex, vârstă si categorie de producţie, următoarele: 

a) adăpost corespunzător 

b) hrană si apă suficiente 

c) posibilitatea de miscare suficientă; 

d) îngrijire si supraveghere; 

e) asistenţă medicală. 

(2)Deţinătorilor le este interzis să aplice rele tratamente si cruzimi. 

 Cetăţenii prevăzuţi la alin.(1) sunt obligaţi să prezinte presedintelui de asociatie de 

proprietari si autoritatilor administratiei locale, carnetul de sănătate al animalului, în 

cazul în care acesta îl solicită. 

(2) Cresterea si întreţinerea câinilor în incinta imobilelor cu mai multe apartamente si 

curţi comune este permisă numai cu acordul majorităţii proprietarilor sau locatarilor din 

imobilul respectiv, între care este obligatoriu să fie inclus si acordul vecinilor care locuiesc 

alături, cu un etaj mai sus si cu un etaj mai jos în imobilul respectiv. Locatarii, prin 

presedintele asociatiei, cu majoritatea voturilor exprimate pot impune condiţiile de deţinere 

a câinilor în imobil. 

Persoanele fizice care deţin câini de paza în gospodărie, câini de agrement si de vânatoare, 

sunt obligaţi sa obţină în prealabil acordul vecinilor. 
 

(3) În spaţiile de folosinţă comună ale clădirilor este interzisă cresterea sau cazarea 

câinilor, lăsarea lor liberă. În curţile comune este permisă cresterea sau cazarea câinilor 

numai dacă sunt ţinuţi legaţi sau în spaţiu îngrădit. 

(4)  In mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu 

murdărească si să nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună (holuri, scări, spaţii verzi). 

In caz contrar, vor fi obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor 

deteriorate si plata daunelor la solicitarea asociaţiei de proprietari/locatari. 

(5)  Asociaţia de proprietari/locatari este îndreptăţită să stabilească contribuţia 

deţinătorilor de animale la plata cheltuielilor de întreţinere pe apartamente. 

 

Art.5. Vânătorii cu permis legal de vânătoare au dreptul să deţină unul sau mai mulţi câini 

de vânătoare pe care au obligaţia de a-i vaccina antirabic din 6 în 6 luni. Câinii de vânătoare 
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vor purta la gât un semn metalic distinctiv. 

 

Art.6. In curţile de folosinţă comună, toţi câinii de pază se ţin în incinte împrejmuite sau 

legaţi ziua si noaptea, conform legislatiei in domeniu. 

 

Art.7 (1) Plimbatul câinilor în orașul Huedin este permis cu următoarele condiţii: 

a) când se deplasează în locuri publice, însoţitorii trebuie să supravegheze câinii 

si să-i conducă cu lesă, indiferent de mărime, iar cei de talie mare si încadraţi în categoriile 

de câini agresivi, cu botniţă; 

b)  accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă acestia sunt condusi cu lesă 

si botniţă, nu este permis în magazine, localuri publice, instituţii publice, mijloace de 

transport în comun; 

c) plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu 

indicatoare “Accesul animalelor interzis!”; 
 

(2) Insoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului, iar în timpul 

plimbării: măturică, pungă PVC, mănusi în vederea colectării dejecţiilor produse de câini. 
 

(3) După colectare, punga va fi închisă etans si depusă în europubela sau 

eurocontainerul aparţinând deţinătorului câinelui sau asociaţiei de 

proprietari/locatari din care face parte deţinătorul sau în cosurile stradale. 

(4) Fac excepţie de la prevederile prezentului articol, alin.1 câinii aparţinând Ministerului 

Administraţiei si Internelor, Ministerului Apărării Naţionale si Ministerului Justiţiei, care 

sunt însoţiţi si se află în misiune. 

 

Art.8. Orice persoană fizică sau juridică care creste câini în scop comercial trebuie să fie 

autorizată de Asociaţia Chinologică si Direcţia Judeţeană Sanitar- Veterinară Cluj si 

Primaria Orașului Huedin. 

 

Art.9. Toate acţiunile care determină moartea animalului trebuie să fie făcute cu minimum 

de suferinţă fizică, numai de către medicul veterinar în caz de nevoie, cu excepţia 

urgenţelor în care trebuie pus capăt suferinţei animalului. 

 

Art. 10 Este interzisă lăsarea liberă sau fără supraveghere a câinilor în locurile publice ori 

în curţile aflate în folosinţa mai multor locatari, fără consinţământul locatarilor. 

 

Art. 11 Deţinătorul animalului are obligaţia să asigure cazarea si întreţinerea acestuia în 

asa fel încât animalul să nu poată părăsi necontrolat curtea sau locuinţa. 

 

Art. 12 - Pe terenurile publice (parcuri, străzi intens circulate, spaţiile dintre blocuri) câinii 

pot fi condusi sau ţinuţi numai cu lesă scurtă. Câinii agresivi, care muscă, trebuie să poarte 

si botniţă. Câinii pot fi lăsaţi liberi în spaţiile special amenajate pentru acest scop, dacă ei 

nu sunt retivi (greu de stapanit). În acest caz ei trebuie supravegheaţi pe rază de 50 metri, 

în asa fel încât să nu sperie sau să deranjeze într-un fel copiii sau alţi trecători. 



7 
 
 

Art.13 Cadavrele de câini vor fi incinerate. 

 

Art.14 (1) In cazul câinilor fără stăpân, a câinilor accidentaţi sau bolnavi aflaţi pe domeniul 

public, entitatea juridică autorizată să desfășoare activitățile specifice,desemnată de către 

Consiliul Local Huedin,cu care Consiliul Local va încheia un contract de prestări servicii, 

va lua măsuri de strângere a acestora. 

(2) Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public si privat al orașului Huedin se va 

face la cererea proprietarului, cu achitarea eventualelor cheltuieli de tratament si 

întreţinere, plus amenda contravenţională stabilită pentru deţinătorul care a lăsat liber 

câinele pe domeniul public. 

(3) Eutanasierea câinilor se va face numai de către personalul sanitar abilitat în acest sens, 

cu respectarea metodelor prevăzute de legile naţionale si internaţionale pentru protecţia 

animalelor, ratificate de România si se va aplica tuturor câinilor care nu sunt revendicaţi, 

adoptaţi, in conformitate cu OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 

gestionare a câinilor fără stăpân, modificata si completata ulterior, Legea nr. 

205/2004 privind protectia animalelor, modificata si completata ulterior, Legea nr. 

60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, 

semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003. 

 

ART. 15 (1) Priorităţile de capturare a câinilor fără deţinător vor fi după cum urmează: 

câinii agresivi, animalele bolnave sau rănite, femelele gestante, femelele în perioada de 

reproducere, alte situaţii. Din punct de vedere al zonei,priorităţile de capturare a câinilor 

fără deţinător sunt: grădiniţe şi unităţi şcolare, spitale, instituţii publice. 

(2) Vor putea fi eutanasiate numai animalele care suferă de boli incurabile dovedite şi 

numai cu respectarea prevederilor anexei nr. 3 a OUG 155/2001. 

(3) Eutanasierea animalelor se va face numai de către medicul veterinar acreditat. 

(4)  Animalele cu deţinător care suferă de boli incurabile dovedite, vor putea fi 

eutanasiate numai cu acordul scris al deţinătorului. 

(5)  Acţiunile de intervenţie de urgenţă, tratament, sterilizare, vaccinare şi identificare 

pot fi efectuate şi cu ajutorul unei unităţi mobile dotată cel puţin cu o masă de operaţie, 

lampă de operaţie, sterilizator, frigider, sursă de apă, chiuvetă, dulapuri, precum şi cu toate 

produsele medicinale veterinare necesare desfăşurării operaţiilor menţionate în condiţii 

igienico-sanitare în conformitate cu normele sanitar-veterinare în vigoare. 

 

Art. 16 (1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se 

înfiinţează în cadrul Primăriei Orașului Huedin,Registrul Local de identificare şi 

înregistrare a câinilor care va conţine următoarele date: 

a) datele de identificare ale animalului: sex, semnalmente, data naşterii (care poate 

fi şi aproximativă dacă nu se cunoaşte cu exactitate), nr. tatuaj, nr. crotal, nr. microcip; 

b) menţiunea: sterilizat sau nesterilizat; 

c)  datele de identificare ale deţinătorului: nume şi prenume, serie şi număr 

C.I./B.I., adresa domiciliu, adresa la care este ţinut animalul (dacă nu este aceeaşi cu adresa 

de domiciliu). 

(2) pentru câinii fără deţinător: data şi locul capturării 
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Art. 17 (1) Deţinătorii au obligaţia sterilizării şi identificării animalelor cu vârsta de peste 

6 luni după cum urmează: 

a) într-un interval de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri fie în 

cadrul unui cabinet veterinar ales . 

b)  Persoanele care devin deţinători de animale după 6 luni de la intrarea în 

vigoare a prezentei hotărâri, au obligaţia să-şi sterilizeze animalele cu vârsta de peste 6 

luni în termen de 30 zile după dobândirea acestei calităţi. 

c)  Deţinătorii trebuie să facă dovada sterilizării şi identificării fie printr-o 

adeverinţă, fie prin menţionarea efectuării acestor acţiuni în carnetul de sănătate 

animalului, de către medicul veterinar. 

 

(2) Vor fi exceptate de la obligativitatea sterilizării următoarele categorii de animale: 

a)  animalele la care starea de sănătate nu permite intervenţia chirurgicală, 

aspect dovedit prin diagnostic şi certificat medical eliberat de medicul veterinar; 

b) câinii utilitari; 

c) animalele pentru care deţinătorul plăteşte o taxă anuală în conformitate cu alin.  

(3) a) În cazul în care deţinătorul nu şi-a sterilizat animalele deţinute in termen de 6 luni 

de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, acesta va plăti o taxă 

anuală la Primăria Orașului Huedin în cuantum de 200 lei per câine nesterilizat, cu 

excepţia deţinătorilor ce fac obiectul alin. (2) literele a) şi b). 

b)  Crescătorii precum şi ceilalţi deţinători de animale au obligaţia de 

înregistrare a gestaţiilor, precum şi, în termen de 5 zile, a fătărilor, prin intermediul 

medicilor veterinari de liberă practică. 

c)  Pe lângă taxa per câine nesterilizat fiecare deţinător va plăti la Primăria 

orașului Huedin o taxă de 300 lei pentru fiecare generaţie de pui. 

d)  Pentru femelele fără valoare chinologică nu sunt admise mai mult de două 

fătări. 

CAPITOLUL 3 
OBLIGAŢIILE DEŢINĂTORILOR DE CÂINI SI CONDIŢIILE DEŢINERII 

ACESTORA 

Art.18 (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor au următoarele obligaţii: 

a) să declare toţi câinii pe care îi deţin, în termenul prevăzut; 

b)  să posede si să păstreze în bune condiţii carnetul de sănătate al câinilor, 

eliberat de circumscripţia sanitară veterinară si să-l prezinte pentru control persoanelor 

împuternicite prin prezentul Regulament; 

c) să prezinte câinii pe care îi deţin la circumscripţia sanitar-veterinară la ora, data 

si locul stabilite de medicul veterinar, pentru efectuarea acţiunilor de depistare, vaccinare 

si administrare a unor produse biologice sau medicamente în cadrul acţiunilor sanitare 

veterinare dispuse de autoritatea sanitară veterinară de stat; 

d)  să prezinte anual toţi câinii mai mari de 6 luni pentru vaccinare antirabică. 

Vaccinarea va fi atestată prin înscrierea acesteia în carnetul de sănătate eliberat de 
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circumscripţia sanitară veterinară; 

e) să anunţe imediat medicului veterinar posibilele cazuri de turbare, precum si 

orice muscătură produsă la om de către câinii pe care îi posedă sau îi îngrijesc; 

f) este interzisă organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si 

participarea cu câini la astfel de lupte, indiferent cărei rase îi aparţin câinii; 

g) cheltuielile generate de întreţinerea câinelui aflat sub supraveghere se suportă de 

către proprietar sau de deţinătorul temporar al câinelui. 

h) persoanele fizice care detin in perimetrul administrat sau proprietate caini rasa 

comuna si/sau caini metisi, sunt obligate ca in termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor 

norme sa-i sterilizeze” si sa-i declare Primariei orașului Huedin; 

Art.19.Accesul câinilor în spaţii publice, menţinerea curăţeniei şi păstrarea liniştii şi 

siguranţei publice. 

(1) Este permis accesul cu câini pe domeniul public sau privat al orașului Huedin cu 

condiţia ca aceştia să fie ţinuţi în lesă care să permită controlul câinelui în orice 

situaţie 

(2) Câinii periculoşi sau agresivi vor fi ţinuţi în lesă şi vor purta în mod obligatoriu 

botniţă. 

(3) La ieşirea pe domeniul public sau privat alorașului Huedin, deţinătorii vor avea 

asupra lor carnetul de sănătate sau un alt document care atestă efectuarea acţiunilor 

sanitar-veterinare, precum vaccinări, deparazitări, eliberat de un cabinet veterinar 

autorizat şi indentificarea şi înregistrarea în RECS(original sau copie). 

(4) Este interzis accesul persoanelor însoţite de câini în spaţiile de joacă pentru copii. 

 
 

Art.20 (1) Societăţile comerciale au obligativitatea să permită accesul entității 

juridice autorizate să desfășoare serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

orașul Huedin,în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor fără stăpân, iar în cazul în 

care societatea comercială doreste să păstreze câinii acestia vor fi adoptaţi doar după 

efectuarea operaţiilor de sterilizare, vaccinare, marcare. 

(2) Echipajele de ecarisaj nu au voie să ridice câinii sterilizaţi si marcaţi din incinta 

societăţilor comerciale. 

 

ART.21 În zonele în care se permite cresterea si întreţinerea si menţinerea câinilor, trebuie 

respectată distanţa minimă de 10 m de la usile si ferestrele imobilelor locuite sau de la 

drumurile publice. 

 

ART.22 Câinii găsiţi liberi, neînsoţiţi, neidentificaţi, în locuri publice, se consideră câini 

fără proprietar si vor fi capturaţi de serviciile de gestionare a câinilor fără stăpân. 

Animalele pot fi revendicate în termenul legal, de la data capturării, după adeverirea 

proprietăţii si achitarea cheltuielilor aferente capturării si întreţinerii. După expirarea 
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perioadei de revendicare se procedează în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale 

pentru gestionarea populaţiei de câini fără stăpân, adica OUG nr. 155/2001. 

 

ART.23 Este interzisa cresterea de caini pe domeniul public in împrejmuiri improvizate, 

in jurul blocului, in garaje. 

 

ART.24 Proprietarul sau îngrijitorul unui câine care este ţinut în casă, curte sau apartament 

trebuie să se asigure că animalul, prin lătrat sau alte atitudini deranjante, nu conturbă 

linistea vecinilor si nu crează disconfort prin murdărirea cu dejecţii a suprafeţelor folosite 

în comun. 

 

ART. 25 Primăria, în colaborare cu organizaţiile de protecţie a animalelor, va efectua 

campanii de mediatizare cu privire la prezentul proiect, de conştientizare şi educaţie a 

populaţiei cu privire la legislaţia în vigoare, la necesitatea respectării drepturilor 

animalelor, a răspunderii faţă de animalul propriu etc. prin: 
 

a) implementarea de programe de informare şi educare; 

b)  amenajarea de afişaje stradale pentru promovarea adopţiilor şi sterilizării, 

care să conţină şi informaţii cu privire la locaţiile unde sterilizarea se efectuează 

gratuit; 

c)  
CAPITOLUL 4 
OBLIGAŢIILE MEDICILOR VETERINARI 

Art.26 Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea pe raza orașului Huedin sunt 

obligaţi să elibereze carnete de sănătate pentru fiecare câine asupra căruia au intervenit cu 

operaţii de sterilizare sau care este sub directa lor urmărire medicală si sa comunice 

Primariei datele de inscriere in Registrul Local de identificare si inregistrare a cainilor. 

CAPITOLUL 5 

NORME SANITAR - VETERINARE 

ART.27- Principala condiţie de deţinere a unui animal este cunoasterea si respectarea 

cerinţelor legislative prevăzute de normele sanitare veterinare, de protecţia mediului, 

sănătate publică, siguranţa publică, de protecţia si bunăstarea animalelor. 

 

ART.28 Deţinătorii vor prezenta animalul la vaccinarea antirabică.Toţi câinii cu vârsta de 

peste 3 luni trebuie să fie vaccinaţi antirabic, apoi revaccinaţi o dată pe an, prin grija 

deţinătorului.Vaccinarea antirabică se face de către reprezentanţii autorităţii sanitare 

veterinare, si anume medicii veterinari de circumscripţie teritorială împuterniciţi în acest 

sens. Despre vaccinarea antirabică a câinelui, medicul veterinar emite o adeverinţă de 

vaccinare, care serveste si la adeverirea proprietăţii, dupa inscrierea in registrul Primariei 

orașului Huedin. 

 

ART.29 Eutanasierea este admisă când animalul suferă de o boală gravă, nevindecabilă, 
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si trebuie efectuată doar de un medic veterinar prin metode care în mod cert nu implică 

suferinţe suplimentare animalului. La cererea proprietarului medicul veterinar poate să 

eutanasieze animalul dacă dreptul de proprietate este deplin lămurit sau în cazul în care 

uciderea este impusă de lege. Procedura se execută fără asistenţă publică. 

 

ART.30 În cazul în care animalul nu este bolnav, dar, din anumite motive obiective, 

întreţinerea acestuia devine imposibilă, se impune încercarea tuturor posibilităţilor de a 

găsi o gazdă nouă sau plasarea la un azil corespunzător. În niciun caz animalul nu poate fi 

abandonat, acest fapt reprezentând o traumă mai mare decât eutanasia, si în acelasi timp 

un pericol pentru sănătatea si siguranţa publică. 

CAPITOLUL 6-Sesizarea cazurilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 

Orașul Huedin 

Art.31(1) Capturarea (prinderea) câinilor fără stăpân se realizează pe baza reclamaţiilor 

scrise sau telefonice ale persoanelor fizice sau juridice, adresate: 

-PrimărieiOrașului Huedin, prin sesizări şi reclamaţii scrise înregistratela serviciul Poliție 

Locală,la registratura Instituției, prin corespondenţă electronică (pe adresa de mail 

secretariat@primariahuedin.ro,fax 0264-351564,telefon 0264-351548). 

(2) Primăria orașului Huedin se poate sesiza și din oficiu privind imperativitatea cazurilor 

de captuirare a câinilor fără stăpăn. 

Art.32 Reclamaţia sau sesizarea trebuie să se refere la o situaţie concretă şi să conţină 

obligatoriu datele de contact ale reclamantului (numele, adresa de domiciliu, număr de 

telefon) dar şi date explicite cu privire la evenimentul reclamat (situaţie existentă, adresă, 

elementele de identificare a câinilor ce fac obiectul sesizării/reclamaţiei etc.). 

Art.33 Entitatea juridică autorizată să desfășoare serviciul pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân din Orașul Huedin va da curs reclamaţiilor în ordinea serviciile de specialitate 

din cadrul PrimărieiOrașului Huedin , funcţie de gravitatea situaţiei reclamate, dar şi de 

alte activităţi aflate în desfăşurare la acel moment. 

ART.34. Alte prevederi conexe 

(1) Se interzice comercializarea sau introducerea în vederea comercializării, pe 

razaorașului Huedin, a câinilor periculoşi sau agresivi, definiţi ca atare de OUG nr. 55/ 

2002, care nu au valoare chinologică atestată de Asociaţia Chinologică Română. 

 

CAPITOLUL 7 
SANCŢIUNI 

mailto:secretariat@primariahuedin.ro,fax
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Art.35 Constituie contravenție următoarele fapte și se sancționează după cum urmează: 

a)nerespectarea dispozițiilor art.3 alin.(3) ,cu amendă de la 50 lei la 100 lei 

b) nerespectarea dispozițiilor art.18 cu amendă de la 200lei  la 400 lei 

 

ART.36 (1) Constituie contraventie, conform prevederilor Legii 61/1991 - pentru 

sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare, savarsirea urmatoarelor fapte, daca nu 

sunt comise in astfel de conditii incat, potrivit legii penale sa constituie infractiuni: 

a) lasarea in libertate fara supraveghere a cainilor in alte conditii decat cele prevazute in 

prezentul Regulament, se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 

b) tulburarea linistii locuitorilor prin provocarea de zgomote sau larma prelungita si 

nejustificata se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei . 

c) cresterea pe domeniul public a cainilor in imprejmuiri impovizate, in jurul 

blocului sau in garaje, se sanctioneaza cu amenda de la 300-500 lei si desfiintarea 

adaposturilor improvizate pe cheltuiala celui care le-a improvizat. 

(2) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se va face de catre Politia Locala Huedin. 

 

Art.37 (1) Constituie contravenţie la normele sanitare veterinare, conform Hotărârii 

Guvernului României nr.984/2005 privind stabilirea si sancţionarea contravenţiilor la 

normele sanitare veterinare si se sancţionează: 

a) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei: 

-  permiterea accesului câinilor în unităţi care prelucrează, depozitează sau 

valorifică produse de origine animală, în pieţe, în târguri si în alte locuri publice, cu 

excepţia câinilor de serviciu ai Ministerului Administraţiei si Internelor si ai Ministerului 

Apărării Naţionale, câinilor însoţitori, special pregătiţi pentru persoane cu handicap, 

precum si a câinilor de vânătoare prevăzuţi cu botniţă si condusi în lesă de persoane 

autorizate; 

b) cu amendă de la 300 lei la 600 lei: 

-  lovirea, chinuirea, părăsirea sau cresterea animalelor în condiţii de nerespectare a 

normelor sanitare veterinare; 
 

- neaplicarea si nerespectarea normelor sanitare veterinare referitoare la protecţia si 

bunăstarea câinilor cu privire la adăpostire, hrană, îngrijire, sănătate, ucidere sau 

eutanasiere; 

c) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei: 

- neprezentarea câinilor de către deţinător pentru vaccinarea antirabică si pentru 

executarea altor operaţiuni sanitare veterinare la locul, data si ora stabilită de medicul 

veterinar; 

-  neacordarea sprijinului necesar de către proprietarii sau însoţitorii câinilor, pentru 

efectuarea operaţiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice 

sau medicamente. 

(2) Constatarea si aplicarea sancţiunilor se face prin proces-verbal încheiat de către 

medicul veterinar din cadrul DSVSA Cluj sau de catre politistul local din cadrul 

Politiei Locale Huedin. 
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Art. 38 (1) Constituie contravenţie la prezentele norme si se sancţionează: 

a) cu amendă de la 1000 lei la 4000 lei: 

-  organizarea de către deţinătorii de câini a competiţiilor si luptelor cu câini de talie 

mijlocie si mare în orașul Huedin, dacă fapta nu este săvârsită în astfel de condiţii încât să 

constituie infracţiune potrivit Legii nr.60/2003; 

b) cu amendă de la 500 lei la 1000 lei: 

- nedeclararea câinilor de catre persoanele fizice, 

- neprezentarea carnetului de sanatate presedintelui de asociatie 

c) cu amendă de la 100 lei la 500 lei: 

accesul persoanelor însoţite de câini, chiar dacă acestia sunt condusi cu lesă si botniţă, în 

magazine, localuri publice de consumaţie, instituţii publice, mijloace de transport în 

comun; 

d) cu amendă de la 2000 lei la 5000 lei: 

- abandonarea de câini, precum si a puilor lor de către orice persoană fizică sau juridică 

pe domeniul public sau privat alorașului Huedin ; 

-  aruncarea de către orice persoană fizică sau juridică a cadavrelor de câini pe 

domeniul public sau privat alorașului Huedin; 

e) cu amendă de la 100 lei la 250 lei: 

- pentru încălcarea prevederilor vizand plimbarea cainilor fara lesa si botnita; 

f) cu amenda de la 500-1000 lei neplata taxei anuale pentru animalul detinut nesterilizat, 

care a implinit varsta de 6 luni, in conditiile stipulate in prezenta hotarare si neinregistrarea 

gestaiilor si fatarilor, in conditiile stipulate in prezentul regulament; 

(3) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de catre medicul 

veterinar din cadrul DSVSA Cluj si /sau Politia Locală Huedin, printr-un proces-verbal 

încheiat conform prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravenţiilor, modificată si completată. 

 

ART.39.Controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri de consiliu local şi încheierea 

proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor vor fi efectuate de către 

agenţi constatatori care sunt: primarulorașului Huedin, persoanele împuternicite de către 

acesta, medicul veterinar din cadrul DSVSA Cluj şi poliţişti locali. 

 

Art. 40 Răspunderea pentru contravenţiile prevăzute de prezenta hotărâre se reţine în 

sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz. 

 Art. 41. Dispoziţiile prezentei hotărâri de consiliu local se completează cu cele ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
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