
 1

         
 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE PRIVIND GESTIONAREA 
CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN ÎN ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 

 
 
 

CAPITOLUL I 
GENERALITĂŢI 

 
   Art. 1     Prezentul regulament de organizare şi funcţionare stabileşte cadrul juridic şi condiţiile 
în care se desfăşoară gestionarea câinilor fără stăpân în oraşul Tîrgu Neamţ, în conformitate cu 
principiile şi reglementăr ile prevăzute în: 

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

-  Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân; 

- Legea nr. 391/ 2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.155/2001 
privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân. 
   Art. 2      În cuprinsul prezentului regulament termenii şi s intagmele de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 
a)  Adăpost- loc ferit, construcţie făcută să apere de intemperii, de primejdii ; 
b) Abandonul câinelui - reprezintă lăsarea unui câine, aflat în proprietatea şi îngrijirea omului, 
pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical; 
c) Activitate de ecarisaj- activitate de colectare a deşeurilor de origine animală/produse de 
origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, în scopul incinerării acestora, incluzând 
activitaţile de transport, depozitare şi manipulare a acestora. 
d)  Capturare- prinderea animalelor fără stăpân ; 
e)  Cadavru- corpul unui animal mort ; 
f)  Crotaliere- operaţiunea de aplicare a unei mărci din metal sau plastic pe urechea animalelor, 
ca semn de recunoaştere ; 
g) Câinele de companie - câinele deţinut sau destinat a fi deţinut de către om, în special pe lângă 
casă, pentru agrement sau companie; 
h)  Câinele fără stăpân - orice câine care, fie nu are adăpost, fie se găseşte în afara proprietăţii 
stăpânului său sau a deţinătorului său şi care nu este sub controlul ori supravegherea directă a nici 
unui proprietar sau deţinător; 
i)  Câine agresiv - orice câine care, fără să fie provocat, muşcă sau atacă persoane sau animale 
domestice în locuri publice sau private; 
                             - orice câine care participă la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest 
scop; 
j) Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale- totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile af late în propr ietatea unităţilor administrativ-teritor iale pr in modalităţile prevăzute de 
lege şi care nu fac parte din domeniul public al acestora ; 
k) Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale- totalitatea bunurilor mobile şi 
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imobile aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau 
prin natura lor , sunt de uz sau de interes public local ori judeţean şi care nu au fost declarate prin 
lege bunuri de uz sau de interes public naţional ; 
l) Deţinător de animale - se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil,  
precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află câinele; 
m)  Deparazitare- distrugerea sau înlăturarea paraziţilor de pe animale, prin metode fizice, 
chimice sau biologice ; 
n)  Eutanasiere- sacrificare prin procedee rapide, nedureroase a câinilor  fără stăpân care sunt 
bolnavi cronici ş i incurabili ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în condiţiile ş i termenele 
stabilite de lege ; 
o)  Incinerare- arderea cadavrelor de animale şi transformarea lor în cenuşă ; 
p)  Metis – câine rezultat din încrucişarea a cel puţin două rase diferite; 
q) Procesare – diferitele manopere suportate de câinele ajuns în adăpost, în accepţiunea 
prezentului regulament cuprinde : deparazitare ( internă/ externă), vaccinare antirabică, sterilizare, 
identificare prin crotaliere/tatuaj; când, din diferite motive, una sau mai multe dintre acţiunile 
enumerate nu se aplică vorbim de „procesare incompletă”. 
r)  Revendicarea câinelui – solicitarea de restituire formulată de persoana care a deţinut anterior 
câinele; 
s)  Sterilizare – suprimarea definitivă, prin metode chirurgicale, a capacităţii de procreere; 

Art.3.   Sunt interzise orice activităţi ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfăşurări 
a acţiunilor întreprinse de angajaţii operatorului serviciului pentru gestionarea câinilor fără 
stăpân. 

Art.4.   Se recomandă ca locuitorii oraşului Tîrgu Neamţ să dea dovadă de spirit civic şi să 
sprijine eforturile făcute de administraţie. . 

Art.5.  Se interzice cu desăvârşire amplasarea de adăposturi pentru câini, precum şi creşterea sau 
deţinerea câinilor fără stăpân pe domeniul public. 

CAPITOLUL II 

Organizarea şi funcţionarea activităţilor de gestionare a câinilor fără stăpân din oraşul 
Tîrgu Neamţ 

Art. 6.  Gestionarea câinilor fără stăpân urmăreşte controlul reproducţiei în vederea stabilizăr ii 
numărului de câini fără stăpân, pentru ca ulterior numărul acestora să scadă pe cale naturală.  
Toate acţiunile desfăşurate au ca scop împlinirea acestui deziderat. 

Art.7.   Gestionarea câinilor fără stăpân din oraşul Tîrgu Neamţ se va face în condiţii de 
transparenţă . 

 

Art.8.   Activităţile specifice gestionării câinilor fără stăpîn vor asigura: 
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a) Satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate ale comunităţii locale; 
b) Continuitatea serviciului; 
c) Ridicarea continuă a standardelor şi a indicatorilor de performanţă ai serviciului prestat; 
d) Menţinerea condiţiilor sanitare în conformitate cu normele de igiena şi sănătate  publică. 

 
(1) Gestionarea câinilor fără stăpân se realizează prin instituirea de norme privind 

capturarea, transportul, adăpostirea, tratarea, îngrijirea şi examinarea animalelor fără stăpân, 
potrivit prezentului Regulament. 
 

       Conform art. 4  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/2001 privind aprobarea 
programului de gestionare a câinilor fără stăpân ,, Câinii fără stăpân vor fi captuaţi şi 
transportaţi în adăposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fără stăpân, unde vor fi  
cazaţi o perioadă de 7 zile, cu respectarea normelor prevăzute în anexele 1 şi 2”. 

Conform art.5 (1) ,,După examinarea lor de către medical veterinar, câinii fără 
stăpân care sunt bolnavi cronici şi incurabili vor fi eutanasiaţi imediat ce au fost aduşi în 
adăposturi, cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
                         Art.5  (2) ,, Eutanasierea este un act de sacrificare prin procedee rapide şi 
nedureroase a câinilor prevăzuţi la alin (1) ori care nu au fost revendicaţi sau adoptaţi în 
condiţiile şi în termenele stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.” 
 
       Gestionarea câinilor fără stăpân  va  urmări: 
 

a)  capturarea câinilor fără stăpân, pe baza reclamaţiilor  persoanelor fizice sau juridice 
şi prin autosesizare ; se va acţiona de urgenţă în situaţiile în care se constată că prezenţa sau 
activitatea câinilor fără stăpân impune acest lucru ; astfel de situaţii pot să apară în momentul 
în care se creează un disconfort cetăţenilor, se stinghereşte circulaţia autoturismelor, este pusă 
în pericol siguranţa şi sănătatea cetaţenilor etc. În mod clar se vor  respecta următoarele: 
- capturarea câinilor se va face de către personalul angajat al operatorului, care trebuie să fie 

format din persoane instruite în acest sens; 
- capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal iar persoanele care 

capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic; 
- persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi şi vor purta echipamentul 

de protecţie adecvat; 
- personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturare se 

vor folosi crosele speciale formate din tije de aluminiu, având la capăt o buclă care poate să 
gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite persoanei calificate 
să ţină câinele la distanţă  şi să-l poată manipula. Bucla trebuie fixată la largimea dorită,  
pentru a   evita   strangularea   animalului,   mecanismul   de   declanşare rapidă fiind utilizat 
pentru eliberarea câinelui în caz de urgenţă sau atunci când este pus în cuşcă. De asemenea, 
câinii mai pot fi capturaţi cu ajutorul cuştilor capcană, în care se introduce mâncare şi care 
sunt dotate cu uşi mobile care cad după intrarea animalului în cuşcă. 
- câinii foarte agresivi, situaţi în spaţii inaccesibile sau suspecţi de a fi turbaţi,  pot fi 
imobilizaţi cu ajutorul armelor pentru captură cu săgeată care utilizează gazul carbonic 
comprimat sau cu cartuşe cu  percuţie  pentru  propulsarea  unor seringi  sau  săgeţi care 
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permit injectarea cu produse imobilizante; 
- pentru imobilizare se vor utiliza numai substanţe aprobate de organele sanitar- veterinare,  

prin injectare pe cale intramusculara, cu respectarea prescripţiilor medicale; poate fi 
utilizată şi orice altă asociere de produse autorizate cu respectarea legislaţiei in vigoare; 
- este interzisă utilizarea   altor arme sau obiecte pentru capturarea câinilor, în afara celor mai 

sus menţionate,  aceştia putând fi răniţi grav; 
     Activitatea de capturare a câinilor fără stăpân se efectueaza permanent, în tot cursul 
anului, conform programului de activitate al operatorului servic iului de gestionare a cainilor 
fara stapan. 
     Reclamaţiile privind existenta câinilor fără stăpân pe domeniul public pot fi făcute în 
scris sau verbal. Pentru ca acestea să fie luate în considerare este necesară îndeplinirea 
urmatoarelor condiţii : 
1. reclamaţiile să se refere la o situaţie concretă ; 
2. reclamaţiile scrise să conţină obligatoriu datele de contact ale rec lamantului (numele, 

adresa de domiciliu, numărul de telefon) dar şi date explic ite cu privire la evenimentul 
reclamat -situaţia existentă, adresa, elemente de identificare a câinilor ce fac obiectul 
reclamaţiei etc. 

3.  
    Evidenţa capturării 
    Autovehiculele angrenate în activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân va avea la bord un 
registru al maşinii în care se va completa:  
- data şi ora capturării câinelui ; 
- locul exact de unde a fost capturat ;  
- semnalmentele câinelui (culoare, talie, sex, etc) ; 
- elemente particulare de identif icare ; 
- semnătura şefului echipei ; 
-alte observaţii. 
  
b)  Transportarea câinilor la adăposturi se face  cu respectarea următoarelor: 
- autovehiculele de transport trebuie să ofere animalelor siguranţă, securitate,  protecţie 

împotriva intemperiilor naturii ş i aerisire adecvată; câinii docili pot fi transportaţi în 
vehicule închise  de tip camionetă; 
- fiecare animal trebuie să aibă o cuşcă separată, în condiţii speciale fiind acceptate maximum 

2 animale; câini pot fi legaţi cu o lesă de colier în cuşca iar la nevoie li se pot pune botniţe . 
- cuştile vor fi alese în funcţie de talia animalului, ele trebuind să fie mai lungi decât corpul 

animalului; 
- pentru animalele moarte respectiv bolnave vor exista cuşti separate; 
- autovehiculele vor fi curate şi vizibil  marcate cu denumirea servic iului de gestionare a 
câinilor fără stăpân şi cu nr. de telefon; 
- autovehiculele trebuie să fie dotate cu următorul echipament: plasă, scară, cuşti metalice 

sau din fibra de stic la, instrumente pentru prindere, trusă de prim ajutor; 
- se interzice efectuarea eutanasiei în autovehiculele de transport pentru câini; 
 
c) Preluarea, înregistrarea şi trierea câinilor aduşi în centru se face într-un spaţiu destinat 
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acestei activităţi, sufic ient de spaţios şi igienizat astfel încât să asigure spaţiul necesar pentru 
mişcarea personalului. 
 
d) Cazarea câinilor se va face la centrul  care trebuie să îndeplinească următoarele 

cerinţe: 
-să permită cazarea câinilor în cuşti separate pentru a reduce stresul asupra lor şi pentru a 

putea controla bolile; 
- câinii vor fi separaţi după următoarele criterii: 
a) stare de sănătate; 
b) vârstă; 
c) sex; 
d) grad de agresivitate. 
- pardoselile vor fi executate din c iment care a fost etanşat şi care permite o curăţare şi 

dezinfectare uşoară, iar pentru a evita băltirea apei în exces vor fi înc linate spre o reţea de 
canalizare; 
- adăpostul trebuie să aibă drenaj şi instalaţii corespunzătoare pentru depozitarea încărcăturii 
de deşeuri zilnice; 

- trebuie  să   existe   un   control  în   ceea   ce   priveşte  încălzirea,   ventilaţia   şi   umiditatea 
corespunzătoare,   în   vederea   asigurării   confortului   animalelor,   personalului   şi   
publicului vizitator; 
- în toate zonele cu cuşti trebuie să existe un mijloc  de c irculare a aerului fie cu ajutorul 

ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care să poată fi deschise; 
- cuştile exterioare vor fi acoperite; 
e) Adăpostirea câinilor în cadrul centrului de ecarisaj se va face după cum urmează: 
- în cuşti individuale cu respectarea urmatoarelor dimensiuni: 
a) pentru câini de talie mare: 120 cm x 160 cm 
b) pentru câini de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm 
c) pentru câini de talie mică: 91 cm x 122 cm 
d) cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafata de 6,5mp 
- locurile împrejmuite trebuie să aibă urmatoarele dotări: 
- să existe apa potabilă în permanenţă ; 
- vasele pentru alimentare să fie curate şi dezinfectate zilnic şi întotdeauna înaintea aducerii 

unui nou animal în cuşcă ; 
- vasele pentru alimentare să fie aşezate astfel încat câinii să nu poată urina sau defeca în ele şi 

să poată fi curatate şi dezinfectate uşor ; 
- dacă spaţiile nu sunt încălzite, se pun obligatoriu scânduri pentru odihnă şi culcuşuri ; 
- pentru culcuşurile câinilor tineri se vor folosi pături, prosoape,  cutii de carton, care pot fi 

curaţate şi dezinfectate uşor. 
 
e) Tratarea, îngrijirea şi examinarea câinilor se va face într-un spaţiu cu destinaţia de 

chirurgie sau în mai multe spaţii, în  funcţie de capacitatea centrului, care vor respecta 
normele sanitar- veterinare în vigoare. 

În aceste săli se vor efectua intervenţiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum şi 
eutanasierea. 
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(2) Câinii se ţ in în adăpost sub supravegherea personalului care asigură hrănirea, controlul 

bolilor, întreţinerea adăpostului  până la revendicarea, adopţia, încredinţarea  sau eutanasierea lor. 
 
     a)  Hrănirea câinilor în centru se face pe durata legală de menţinere (7 zile) în centru 
după cum urmează: 
- căţeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor f i hraniţi de 3 or i pe zi, c âinii în vârstă de peste 12 
săptămâni vor f i hrăniţi de două or i pe zi iar câinii de peste un an vor f i hrăniţi o dată pe zi. 
- hrana trebuie să fie întotdeauna proaspătă şi va fi administrată individual ş i 
supravegheat. 
 
     b) Controlul bolilor se efectuează zilnic pentru fiecare câine din centru; orice eveniment 
medical va fi înregistrat în fişa individuală şi în registrul central. Examinarea se va face 
de medicul veterinar al centrului sau în lipsa acestuia de către tehnic ianul veterinar.  
Personalul centrului va fi instruit să recunoasca semnele de boală şi să le aducă la 
cunoştinţa personalului veterinar. 
    c)  Intreţinerea curăţeniei se face prin curăţirea, spălarea şi dezinfecţia f iecărei cuşti sau 
boxe, operaţii efectuate zilnic  şi înainte de intrarea unui nou animal. Se va avea în veder e 
ca pe per ioada efectuăr ii curaţeniei apa şi dezinfectantul să nu vină în contact cu animalele. 

    d)  Revendicare, adopţia şi încredinţarea câinilor fără stăpân de către solicitanţi se va face 
pe baza unei declaraţii -angajament, al cărui model este prevăzut în anexa 1 si 2, parte 
integrantă a prezentului regulament, cu achitarea unei taxe care reprezintă cheltuielile medicale 
şi de întreţinere . Cuantumul valor ic al acestei taxe va fi stabilit de către Cons iliul Local al 
Oraşului Tîrgu Neamt. Câinii  revendicaţi nu vor fi ster ilizaţi. 

      În perioada de cazare a câinilor în adăposturi se rezolvă cu prioritate cererile de revendicare a 
câinilor. Câinii vor putea fi revendicaţi de stăpân dacă acesta prezintă unul din următoarele 
documente : carnet de sănătate veterinar, legitimaţie eliberată de Asociaţia Chinologică, paşaport 
pentru mişcarea intercomunitara a animalelor de companie, alt document. În cazul în care nu este 
prezentat unul din documentele enumerate mai sus animalul se supune adopţiei. 

       Câinii nerevendicaţi în termen de 2 zile pot f i adoptaţi de persoane f izice sau de centrele de 
adopţie special amenajate ş i organizate în acest scop. Pentru organizaţiile de protecţie a 
animalelor, încredinţarea spre adopţie se va face la solicitarea scrisă a acestora fără achitarea de 
taxe. Persoanele fizice sau reprezentanţii asociaţiilor de protecţie a animalelor sau grupului local,  
care semnează cererile de adopţie îşi vor asuma răspunderea în mod direct pentru câinii adoptaţi. 

        Încredinţarea câinilor  spre adopţie  s e face numai după c e aceş tia au fost  s terilizaţ i, 
vaccinaţi antirabic, deparazitaţi şi identif icaţi pr in cele două metode concomitente: tatuare şi 
aplicarea zgărzii cu placuţă numerotată. Toţi câinii vor primi la adopţie carnet de s ănătate 
veter inar. 

     Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine are obligaţia de a se îngr iji de el ca un 
bun propr ietar iar în cazul în care nu îl mai doreste să-l predea Servic iului de gestionare a 
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câinilor fără stăpân. 

Persoana fizică sau juridică care adoptă un câine dar nu deţine un spatiu corespunzator 
pentru creşterea lui poate solicita, în scris, menţinerea sau întreţinerea lui în adăpostul 
Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. În acest caz, adoptatorul va achita lunar  
cheltuielile ocazionate de întreţinerea şi îngr ijirea câinelui abandonat. 

Persoanele care doresc să îşi recupereze animalele scapate de sub control, în momentul în 
care solic ită intervenţia servic iului de capturare, vor achita contravaloarea deplasăr ii în 
vederea pr inder ii ş i aducerii în adăpost. 

 
e) Eutanasierea câinilor fără stăpân se efectuează conform normelor legale. Această 
activitate se va efectua de către un medic veter inar cu substanţele prevăzute de legislaţia în 
vigoare şi pr in procedeele acceptate de normele sanitar-veter inare, cu obligaţia ca procedeele ş i 
substanţele utilizate să nu provoace chinuirea animalelor. Se eutanasiează prima dată câinii  
bătrani, bolnavi cronic i, bolnavi incurabili ş i cei cu compor tament agres iv.  
     
      Aceasta operatie se va face doar de către medicul veter inar care posedă atestatul de liberă 
practică eliberat de Colegiul medic ilor veterinar i, f iind str ict interzisă or icărei alte persoane 
neautorizate.  
     Se interzic e sacr if icarea câinilor în alte condiţii decât cele prevăzute de prezentu l 
Regulament şi de dispoziţiile legale aplic abile. 
     Cadavrele câinilor vor f i incinerate, interzicându-se folos irea lor pentru obţinerea de 
piei, grăs imi, carne, faină proteică ş i alte produse. 

       Conform normelor europene, câinii sunt consideraţi animale comunitare, în ac est sens 
fiind interzise: 
a) omorârea câinilor în afara instituţiilor specializate; 
b) prinderea şi maltratarea câinilor; 
c) organizarea luptelor cu câini. 
 
 
(3). Evidenţa pentru gestionarea câinilor fără stăpân se va face de catre operatorul serviciului   
prin următoarele înregistrări, vizate de către medicul veterinar: 

a) registrul de capturare în care se vor menţiona: numărul de câini prinşi, data capturării, data şi 
ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului; 

b) registrul de adopţie şi gestionare a câinilor comunitari în care se va menţiona: numărul de 
câini revendicaţi, adoptaţi, eutanasiaţi, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează 
eutanasia, tatuajul sau zgarda cu placuţa, numărul fişei de adopţie, data vaccinării antirabice, data 
sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile ce vor executa incinerarea precum şi persoanele 
care au instrumentat  manoperele respective . 

c)   raportari lunare la Directia Sanitar-Veter inara. 
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CAPITOLUL III 

Finanţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân 

Art.9  Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare ş i exploatare a activitatii de gestionare a 
animalelor fără stăpân se asigură de la bugetul local şi din taxele reprezentând contravaloarea 
serviciilor prestate, catre operatorul desemnat prin delegare directa sau licitatie  in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare. 

CAPITOLUL IV 

Răspunderea juridică 

Art.10. Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament atrage răspunderea disciplinară. 

Art.11. Contravenţii 

a)  Nerespectarea prevederilor de la art.3 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 300 şi 600 de lei; 

b)  Nerespectarea prevederilor la art.5 din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă 
cuprinsă între 400 şi 800 de lei . 

     Totodată se vor aplica şi următoarele măsuri complementare: direcţionarea câinilor către 
adăpost şi confiscarea sau distrugerea adăposturilor amplasate pe domeniul public. 

Art.12. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de 
agenţii constatatori din cadrul Poliţ iei Locale a Oraşului Tîrgu Neamţ. 

CAPITOLUL V 

Dispoziţii finale 

Art.13. Regulamentul de organizare şi funcţionare privind gestionarea câinilor fără stăpân va fi  
supus aprobării Consiliului Local Tîrgu Neamţ şi va intra în vigoare la data aprobării. 

Art.14. Anexa 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul Regulament. 

Art.15. Prezentul Regulament va fi modif icat şi completat ori de câte ori se vor produce 
schimbări de natură economică, tehnică şi legislativă. 
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 ANEXA 1 

 FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE............................. 

 DECLARAŢIE-ANGAJAMENT 

nr. ......./..... 

Subsemnatul(a) ...................................................., domiciliat(a) în ..................................., str. 
......................................... nr. .........., bl. ......., et. ......., ap. ........, sc. ......., judeţul/sectorul 
.............................., telefon ............................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. 
......................, eliberat(a) de ..................... la data de ......................., mă angajez sa adopt câinele 
cu numărul de tatuaj ............... adăpostit de................................................., în următoarele 
condiţii: 

1. să respect normele de îngrijire şi hrănire a câinelui; 

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

3. să anunţ ........................................................în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 

4. să nu abandonez câinele iar în cazul în care nu îl mai doresc, să îl predau 
...................................... 

5. să achit operatorului serviciului de  gestionare a câinilor fără stăpân taxa care reprezintă 
cheltuielile medicale şi de întreţinere aferente cazării câinelui. 

 

 

Data .................... 

Semnătura adoptatorului,                    Semnătura reprezentantului 

........................                                   ............................ 
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ANEXA 2 

 FORMULAR DE ADOPŢIE / REVENDICARE 

Subscrisă societate ......., cu sediul în ......, str. ........ nr. ....., sectorul/judeţul ......, telefon ......, 
înregistrată la Oficiul registrului comerţului ............ sub nr. .........., reprezentată de ............ în 
calitate de ........, legitimat cu BI/CI seria ..... nr. ....., eliberat(a) de ... la data de ....., se angajează 
sa adopte un număr de .......... câini, identif icati cu numerele de tatuaj ........, adapostiti 
de.................................., în următoarele condiţii: 

1. să respect normele de îngrijire şi hranire a câinelui; 

2. să prezint periodic câinele la medicul veterinar, în cazul în care se impune intervenţia acestuia 
sau pentru a fi vaccinat antirabic; 

3. să anunţ........................................., în cazul decesului sau al înstrăinării acestuia; 

4. să nu abandonez câinele, iar în cazul în care nu îl mai doresc, sa îl predau operatorului 
serviciului  de gestionare a câinilor fără stăpân; 

5. să achit.........................................................., taxa care reprezintă cheltuielile medicale şi de 
întreţinere aferente cazării cainelui. 

 Data ......... 

 Semnătura reprezentantului societăţii    ........................................ 

 Semnătura reprezentantului 

 ........................................     

 
 


