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ROMÂNIA 
JUDEŢUL  OLT 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

PIAŢA VICTORIEI, Nr.10, 
235200 CARACAL  OLT  ROMANIA 

Tel.: (0249)511386/511384, Fax: (0249)517516 / 517518 
e-mail: office@primariacaracal.ro 

 
 

 
H O T Ă R Â R E 

 
Referitor la: Completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Caracal, nr. 32/2002, 

privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân. 
 
Expunere de motive: 
-Numeroasele plângeri din partea cetăţenilor municipiului Caracal privind muşcăturile cauzate de 

câinii fără stăpân; 
-Creşterea alarmantă a numărului câinilor fără stăpân; 
-Lipsa totală a efectelor aplicării hotărârii C.L. nr.32/2002. 
Având în vedere: 
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Caracal, nr. 32/2002, privind activitatea de 

gestionare a câinilor fără stăpân. 
- Ordonanţa  de  Urgenţa  nr. 155/21.11.2001  privind  aprobarea  programului  de  gestionare  a  

câinilor  fără  stăpân; 
- Legea  nr. 205/2004  privind  protecţia animalelor; 
- Legea  nr.9/2008  privind  modificarea  şi  completarea  Legii  nr. 205/2004; 
- Ordonanta nr.71/2002  privind  organizarea  şi  functionarea  serviciilor  publice  de  administrare  

a  domeniului  public  si  privat  de  interes  local; 
- Hotarârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a 

Ordonantei Guvernului nr.71/2002; 
         - Legea  nr.51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilitati  publice.  
 În temeiul  art.45 (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă completarea hotărârii Consiliului Local al municipiului Caracal, nr. 32/2002, 
privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, cu Regulament de organizare şi funcţionare a  
activităţii  de  ecarisaj  în  Municipiul Caracal,  conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 2. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal, 
direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal  şi SC IGO SA Caracal. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ 
                PENTRU LEGALITATE 

                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI, 
 
     MARIAN FLORESCU                                                      IONUŢ CRISTIAN GÂLEA 
 
 

Nr. 52  din  
 31.07.2009 
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              ANEXA 1 
              La HCL nr. 52 / 31.07.2009 

 
 

 
 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  SI  FUNCTIONARE A ACTIVITĂŢII DE ECARISAJ 

IN MUNICIPIUL CARACAL 
 

Art. 1 Prezentul Regulament stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară 
activitatea de ecarisaj în municipiul Caracal.   

 
Art. 2 Autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Caracal acţionează în numele şi 

interesul comunităţilor locale pe care le reprezintă şi răspunde de modul cum gestionează infrastructura 
edilitar-urbană, având obligaţia de a urmării şi controla şi activitatea de ecarisaj, conform competenţelor 
şi atribuţiilor stabilite de legislaţia în vigoare. 
 

Art. 3 Prin activitatea  de  ecarisaj  se va  asigura  protectia  cainilor  conform  principiilor  
europene  de  protejare  a  animalelor,  concomitent  cu  protectia  cetatenilor. 

 
Art.4 Prin activitatea  de  ecarisaj se vor realiza  urmatoarele acţiuni: 
      a) strângerea  câinilor  fara  stapân,  pe  baza  reclamatiilor  scrise  ale  persoanelor  fizice,  

juridice sau autosesizărilor echipei de ecraisaj; 
     b) eliberarea  animalelor  contra  unei  taxe  sau  cu  scutire  de  taxa  pentru organizatiile  de  

protectie  a  animalelor; 
     c) ingrijirea  cainilor,  deparazitarea,  vaccinarea,  sterilizarea  şi  înregistrarea  lor  într-un 

registru de  evidenţă a acestora; 
     d) reintoarcerea  cainilor  în  zona  unde  au  fost  prinsi  la  cererea  colectivitatii  sau  grupului  

local  care  îsi  va  asuma  raspunderea  în  scris  pentru  ocrotirea  câinilor  trataţi; 
     e) eutanasierea  câinilor  bolnavi  incurabil,  de  către  personal  specializat; 
     f) asigurarea  adaposturilor temporare pentru  caini,  cu  avizul  autoritatii  sanitar-veterinare. 

 Art. 5 Conform  normelor  europene,  câinii  sunt  considerati  animale  comunitare,  în  acest  sens  
fiind  interzise: 

    a) omorârea  câinilor  în  afara  instituţiilor  specializate; 
              b) maltratarea  câinilor; 

    c) organizarea  luptelor  cu  câini. 
 
Art. 6 În municipiul Caracal, activitatea  de ecarisaj, se realizeaza prin instituirea de norme 

privind capturarea, transportul, îngrijirea şi exterminarea animalelor fără stăpân care reprezintă pericol 
social. 

 
Art. 7 Autoritatea publică locală a municipiului Caracal, va  coopera şi cu alte autoritati ale 

administratiei publice locale sau centrale, care utilizeaza  câinii  în  diverse  scopuri  (paza, salvare  de  
vieti  omenesti) şi ONG-uri; 

 
Art. 8 Este interzisă  eutanasierea  câinilor,  pisicilor  şi  a  altor  animale,  cu  exceptia  animalelor  

cu  boli   incurabile  constatate  de  medicul  veterinar.  
 
Art. 9 Este interzisă deţinerea de câini fără documente de provenienţă sau neînregistraţi la 

serviciul de ecarisaj. 
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Art. 10 Deţinătorii de câini de rasă şi persoanele care adoptă câini comunitari se obligă să strângă 
excrementele acestora de pe domeniul public. Nerespectarea acestor obligaţii se pedepseşte cu amendă de 
50 lei. 
 

Art. 11 Asistenţa  medicală  necesară  în  desfăşurarea  activitaţii  este  asigurată  de  catre  un  
medic  veterinar  care  poseda  atestatul  de  libera  practica  conform prevederilor  OUG  nr.  155/2001. 
  

Art. 12 Activitatea  de  capturare  a  câinilor  fără  stăpân  se  efectuează  permanent,  în  tot  
cursul  anului,  conform  programelor  de  activitate  dispuse,  de  către  personalul  muncitor  dotat  cu  
echipament  de  protecţie  adecvat,  vaccinat  antirabic  şi  dotat  cu  echipament  de  lucru  constând  în  
crose  cu  bucla  glisanta,  plase  speciale  şi  dispozitive  de  utilizare  a  produselor  imobilizante. 

 
Art. 13 Asigurarea  materiala  este  formata  din: 
        a) spaţiu – adapost  amenajat  cu  boxe  pentru  câinii  capturaţi  precum  şi  spaţiu  pentru  

intervenţii  medicale; 
 
        b) mijloc  de  transport  închis,  dotat  cu  uşă  metalică; 
        c) materiale  igienico-sanitare  şi  substanţe  de  tratament; 
        d) echipament  de  protecţie  şi  de  lucru; 
        e) camera  frigorifică. 
 
Art. 14 Câinii  capturati  se  transportă  în  adăpostul  amenajat, unde  se  face  selectia  lor  în  

funcţie  de  starea  de  sănătate, vârstă, sex, grad de agresivitate.  Câinii  bolnavi  vor  fi  separati  pentru  
eutanasiere. 

 
Art. 15 Eutanasierea  se  executa  de  către  medicul  veterinar  conform  anexei  3  la  OUG  nr.  

155/2001. Cadavrele  rezultate  vor  fi  transportate  pentru  incinerare  la  o unitate specializată. 
 
Art. 16 Câinii  sănătoşi  se  ţin  în  adăpost  sub  supravegherea  personalului  care  asigură 

sterilizarea, hrănirea,  controlul  bolilor,  dezinfectarea  adăpostului,  pâna  la   revendicare  sau  adopţia  
lor. 

Adăpostirea câinlor se face în cuşti individuale cu respectarea următoarelor dimensiuni: 
-pentru câini de talie mare: 120cmx160cm; 
-pentru câini de talie mijlocie: 110cmx148cm; 
-pentru câini de talie mică: 91cmx122cm;   
-cuştile comune nu trebuie să adăpostească mai mult de 4 câini pe o suprafaţă de 6,5mp; 
Locurile împrejmuite trebuie să aibă următoarele dotări: 
-să existe apă potabilă în permanenţă; 
-vase pentru alimente curăţate şi dezinfectate, zilnic; 
-podea de ciment şi scânduri pentru odihnă iar pentru câinii tineri se vor folosi pături, cutii de 

carton curăţate şi dezinfectate uşor; 
Hrănirea câinilor se face pe durata legală de menţinere în centru, adică maxim14 zile, ţinând cont 

de vârsta lor: 
-căţeii în vârstă de 6-12 săptămâni vor fi hrăniţi de 3 ori pe zi, câinii de peste 12 săptămâni vor fi 

hrăniţi de 2 ori pe zi, câinii peste 1an vor fi hrăniţi o dată pe zi. 
 
Art. 17 Revendicarea, adopţia şi încredinţarea câinilor   
1. Revendicarea  sau  adopţia  câinilor  se  poate  face  în  baza  unei  declaraţii  angajament  şi  a  

achitării  tarifului  care  reprezintă  cheltuielile  medicale  şi  de  întreţinere,  tarif  aprobat  prin  Hotărâre 
a Consiliului Local al municipiului Caracal. 

 
2. Încredinţarea  câinilor  revendicaţi  sau  ceruţi  spre  adoptie  se  face  numai  după  ce  aceştia  

au  fost  sterilizati,  vaccinati  antirabic,  deparazitaţi  şi  identificati  prin  tatuare  şi  aplicarea  zgardei  cu  
plăcuţă  numerotată. 
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3. Câinii nerevendicati în termen de 7 zile pot fi adoptaţi de persoane fizice sau centrele de adopţie 

special amenajate în acest scop.  
 
4. Reîntoarcerea câinilor în zona unde au fost prinşi se va face numai la cererea colectivităţii sau 

grupului local care îşi va asuma în scris răspunderea pentru ocrotirea câinilor trataţi, cu interdicţia de ai 
lăsa liberi pe domeniul public sau abandona, după achitarea cheltuielilor efectuate cu staţionarea în 
centru. Eliberarea se face după sterilizare, vaccinare şi aplicarea zgărzii cu plăcuţă numerotată. 

 
Art. 18 Depozitarea  materialelor  şi  substantelor  de  tratament  se  face  în  spaţiu  special  

amenajat,  în  condiţii  de  maximă  securitate,  şi  gestionarea  va  fi  făcută  în  registre  de  evidenţă  a  
substantelor  toxice. 

 
Art. 19 Evidenţa  pentru  gestionarea  câinilor  fără  stăpân  se  va  face  prin  urmatoarele  

inregistrari: 
a) registru  de  capturare; 
b) registru  adopţie  şi  gestionare  a  câinilor  comunitari; 

          c) raportări  lunare  la  Direcţia  Veterinară,  conform prevederilor  art.  12.  din  OUG  nr.  
155/2001. 

           d) registru de urmărire a adopţiilor; 
 
Art. 20 Serviciul  de  ecarisaj  va  asigura  contra  cost: 
        a) colectarea  cadavrelor  animaliere  din  cadrul  gospodăriilor  populaţiei  sau de  pe  

domeniul  public;   
        b) predarea  spre  incinerare  conform  contractelor  în  vigoare, pe  care  le  are  încheiate  cu  

firme  de specialitate. 
 
Art. 21 Folosirea  dispozitivelor speciale cu  produse imobilizante  se face  de  către  personal  

autorizat  de  serviciile  de  specialitate  ale  Poliţiei,  prin  emiterea  permisului  special  de  utilizare. 
 
Art. 22 Finanţarea  activităţii  de  ecarisaj  este  asigurată  din  bugetul  aprobat  de către Consiliul  

Local al municipiului Caracal, precum şi din alte surse constituite potrivit legii. 
 
     
 
 
 


