ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi
In temeiul prevederilor art., 114 alin. (4) din Constitutia României, Guvernul României adopta prezenta ordonanta
de urgenta.
CAPITOLUL l

Dispozitii generale
Art. 1. - În sensul prezentei ordonante de urgenta, prin câini periculosi se întelege câinii apartinând urmatoarelor
rase, grupate în doua categorii, dupa cum urmeaza:
a) categoria l: câinii de lupta si de atac, asimilati prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull,
Bandog si metisii lor;
b) categoria a ll-a: câinii din rasele Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller,
Dog Argentinian, Mastino Napolitane, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane Corso si metisii lor.
Art. 2. - (1) Prin câini agresivi se întelege:
a) orice câine care, fara sa fie provocat, musca sau ataca persoane ori animale domestice în locuri publice sau
private;
b) orice câine care participa la lupte între câini sau care a fost antrenat în acest scop.
(2) Nu intra în categoria câinilor agresivi definiti la alin. (1):
a) orice câine care ataca sau musca o persoana care a patruns fara drept, în orice mod, într-o proprietate privata sau
publica protejata de acel câine;
b) orice câine folosit de unitatile de politie, jandarmerie, de alte unitati militare, de unitatile vamale sau de serviciile
publice de securitate, protectie si paza, chiar daca, aflându-se în misiune, a atacat sau a muscat o persoana.
CAPITOLUL II

Obligatiile detinatorilor de câini si conditiile detinerii acestora
Art. 3. - (1) Proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 au urmatoarele obligatii:
a) sa aiba vârsta minima de 18 ani;
b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
c) sa nu fi fost condamnati pentru savârsirea unei infractiuni contra persoanei.
(2) Proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 si la art. 2 alin. (1) au obligatia sa înregistreze
câinii la Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, si sa inscriptioneze în mod
vizibil, la intrarea în apartament sau în imobil ori pe împrejmuirea aferenta imobilului respectiv, avertismentul
"Câine periculos" sau, dupa caz, "Câine agresiv", printr-o placuta având dimensiunile de cel putin 15 x 25 cm.
Art. 4. - (1) Proprietarii de câini prevazuti la art. 1 au obligatia sa depuna la sediul politiei în a carei raza este situat
imobilul în care este detinut câinele o adeverinta în fotocopie, eliberata de Asociatia Chinologica Româna, afiliata
la Federatia Chinologica Internationala, din care sa rezulte încadrarea câinelui în categoriile prevazute la art. 1,
precum si o declaratie pe propria raspundere cuprinzând urmatoarele date:
a) numarul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;
b) efectuarea vaccinarii antirabice si a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
c) efectuarea sterilizarii câinilor prevazuti la art. 1 lit. a);
d) existenta unei asigurari de raspundere civila pentru eventualele pagube produse de câinii prevazuti la art. 1 lit. a).
2) în cazul schimbarii adresei imobilului mentionat la alin. (1) proprietarii de câini încadrati la art. 1 au obligatia sa
depuna în termen de 48 de ore, la sediul politiei în a carei raza se afla noua adresa, documentele prevazute la alin.
(1).

(3) Pierderea sau decesul unui câine încadrat la art. 1, precum si înstrainarea câinilor încadrati la art. 1 lit. b) vor fi
declarate în termen de 48 de ore la sediul politiei în a carei raza se afla imobilul de detinere al câinelui.
Art. 5. - Prevederile art. 3 si 4 nu se aplica unitatilor de politie, jandarmerie, celorlalte unitati militare, vamilor si
serviciilor publice de securitate, protectie si paza.
Art. 6. - (1) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în localurile publice, în mijloacele de transport în comun,
precum si în alte locuri publice, cu exceptia drumurilor publice si a cailor de acces catre acestea, este interzis.
(2) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în partile comune ale imobilelor în care sunt detinuti, pe drumurile
publice si pe caile de acces catre acestea este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti în zgarda si lesa
sau ham de catre proprietar ori de catre detinatorul temporar.
(3) Stationarea câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) în partile comune ale imobilelor prevazute la alin. (2) este interzisa,
(4) Accesul câinilor prevazuti la art. 1 lit. b), precum si al câinilor din rasele Ciobanesc Belgian Malinois,
Ciobanesc German, Dobermann, Presa Canario, Ciobanesc de Asia Centrala Komondor, Kuvasz, Schnauzer Urias
si metisii lor în localurile publice, în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum si în partile
comune ale imobilelor este permis numai daca acestia poarta botnita si sunt tinuti în lesa de catre o persoana care
îndeplineste conditiile prevazute la art. 3 alin. (1). în locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor
prevazuti în prezentul alineat este permis fara botnita si fara lesa.
Art. 7. - Dresajul si antrenamentul câinilor prevazuti la art. 1 sunt permise numai în centre speciale, stabilite prin
hotarâre de catre consiliile comunale, orasenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Art. 8. - Se interzice:
a) organizarea luptelor între câini, antrenarea câinilor în acest scop si participarea cu câini la astfel de lupte,
indiferent carei rase îi apartin câinii;
b) importul sau comercializarea câinilor prevazuti la art. 1 lit. a);
c) reproductia câinilor prevazuti la art. 1 si la art. 6 alin. (4), care nu au acte de origine recunoscute de Asociatia
Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala;
d) abandonarea câinilor prevazuti la art. 1, art. 2 alin. (1) si la art. 6 alin. (4).
Art. 9. - (1) Câinii prevazuti la art. 1 lit. a), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizati.
(2) Sterilizarea câinilor va fi confirmata în carnetul de sanatate de catre medicul veterinar care a efectuat
interventia.
(3) în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta proprietarii sau detinatorii
temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 lit. a) sunt obligati sa îi sterilizeze, pe cheltuiala proprie.
Art. 10. - (1) în cazul câinilor prevazuti la art. 2 alin. (1), organele de politie, la sesizarea unei persoane sau a
reprezentantului legal al acesteia ori din oficiu, avertizeaza proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui sa ia
toate masurile pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Daca proprietarii sau detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 2 alin. (1) nu iau masurile prevazute la
alin. (1), politia poate dispune plasarea câinelui într-un adapost, potrivit dispozitiilor art. 15 alin. (2), în cazul în
care pericolul avut în vedere se mentine.
(3) Cheltuielile generate de întretinerea câinelui aflat sub supraveghere se suporta de catre proprietar sau de
detinatorul temporar al câinelui.
CAPITOLUL III

Infractiuni si contraventii
Art. 11. - (1) Neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul câinelui sau de detinatorul
temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Actiunea penala se pune în miscare la plângerea prealabila a persoanei vatamate.
Art. 12. - (1) Fapta persoanei de a determina în orice mod atacul câinelui, apartinând oricarei rase, asupra unei
persoane, daca a avut ca urmare o vatamare, constituie infractiune si se pedepseste conform art. 181-183 din Codul
penal.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de
ani.
Art. 13. - Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevazute la art. 1 lit. a) constituie infractiune si se

pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 7 ani si confiscarea acestora.
Art. 14. - Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregati în acest scop, precum si de a participa cu
câini la astfel de lupte constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
Art. 15. - (1) în cazul infractiunilor prevazute la art. 11 si 12 câinii se confisca de catre politie, cu sprijinul
personalului instruit în acest sens, angajat al consiliilor locale, în termen de cel mult doua zile de la ramânerea
definitiva a hotarârii de condamnare.
(2) Câinii prevazuti la alin. (1) vor fi cazati în adaposturile Serviciului pentru gestionarea câinilor fara stapân, în
vederea plasarii lor în grija organizatiilor pentru protectia animalelor, care vor proceda conform reglementarilor
proprii.
Art. 16. - Masura confiscarii prevazuta la art. 13 consta în capturarea, transportarea si pastrarea câinelui în
adaposturile serviciilor pentru gestionarea câinilor fara stapân. Masura se dispune în conditiile legii de catre agentul
constatator si se executa de catre personalul angajat al consiliilor locale, instruit în acest sens. Pastrarea si adoptia
câinilor se fac în conditiile reglementarilor legale.
Art. 17. - Nu se pedepsesc infractiunile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta daca victima actelor incriminate
a patruns fara drept, în orice mod, într-o proprietate privata sau publica protejata de câine ori daca interventia
câinelui a fost determinata de apararea proprietarului sau a detinatorului temporar, victima iminenta a unei
infractiuni de violenta savârsite împotriva sa.
Art. 18. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui daca
fapta s-a soldat cu ranirea sau cu uciderea unui animal domestic;
b) neanuntarea la politie a pierderii sau a decesului câinilor prevazuti la art. 1, de catre proprietar sau de catre
persoana care îi are în paza, în termen de 48 de ore de la constatare;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 si ale art. 4 alin. (1) si (2);
d) nerespectarea prevederilor art. 7, art. 8 lit. c) si ale art. 9;
e) nerespectarea prevederilor art. 6;
f) nerespectarea art. 8 lit. d).
(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei;
b) cele de la lit. c) si d), cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c) cele de la lit. e) si f), cu amenda de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei.
Art. 19. - (1) Fapta persoanei care produce câinelui, în orice mod, o suferinta nejustificata ori îl provoaca la reactii
agresive constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) în cazul prevazut la alin. (1) proprietarul sau detinatorul temporar al câinelui provocat este absolvit de orice
raspundere.
Art. 20. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre inspectorii politiei sanitare
veterinare si de catre personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne.
(2) Contraventiilor prevazute la art. 18 si la art. 19 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului
DL.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 150/2002, inclusiv ale
art. 28 alin. (1).
CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 21. - (1) în termen de cel mult 18 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta câinii vor fi
în mod obligatoriu identificati si înregistrati potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii,
alimentatiei si padurilor, emis în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Proprietarii sau detinatorii temporari de câini care pot fi încadrati la art. 1 au obligatia de a prezenta câinii la
Asociatia Chinologica Româna, afiliata la Federatia Chinologica Internationala, în termen de 30 de zile de la data
intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, în vederea evaluarii si încadrarii lor în una dintre categoriile
prevazute la art1.
(3) Pâna la înfiintarea Autoritatii de Supraveghere Chinologica câinii mentionati la art. 1 vor fi înregistrati si

identificati prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a detinatorului temporar, de catre asociatia prevazuta la alin.
(2), mentionându-se codul în carnetul de sanatate si în adeverinta eliberata.
(4) Câinii încadrati la art. 1, lasati în libertate si care nu pot fi identificati, vor fi capturati de catre serviciile pentru
gestionarea câinilor fara stapân si vor fi eutanasiati conform dispozitiilor legale.
Art 22. - În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta proprietarii sau
detinatorii temporari ai câinilor prevazuti la art. 1 sunt obligati sa depuna la sediul politiei declaratia prevazuta la
art! 4.
Art. 23. - (1) în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se înfiinteaza
Autoritatea de Supraveghere Chinologica în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
(2) Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii de Supraveghere Chinologica va fi aprobat în termen de
30 de zile de la înfiintarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor.
Art. 24. - Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la 15 zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al
României, Partea l.
Prim-ministru: ADRIAN NASTASE

LEGE Nr. 60 din 11 martie 2003 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 30 aprilie 2002 privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, cu
următoarele modificări:
1. Litera b) a articolului 1 va avea următorul cuprins:
"b) 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."
2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:
"b) orice câine folosit de unităţile de poliţie, de jandarmerie, de alte unităţi militare, de unităţile vamale sau de
serviciile publice de securitate, protecţie şi pază, care, aflându-se în misiune, a atacat sau a muşcat o persoană."
3. La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:
"ART. 3 (1) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele

condiţii:"

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"ART. 5 Prevederile art. 3 şi 4 nu se aplică unităţilor de poliţie, de jandarmerie, celorlalte unităţi militare, vămilor
şi serviciilor publice de securitate, protecţie şi pază, precum şi în cazul spectacolelor demonstrative organizate sau
al unor filmări."
5. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"(4) Accesul câinilor prevăzuţi la art. 1 lit. b), precum şi al exemplarelor cu potenţial agresiv în localurile publice,
în mijloacele de transport în comun, în locurile publice, precum şi în părţile comune ale imobilelor este permis
numai dacă aceştia poartă botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană care îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art. 3 alin. (1). În locurile special amenajate pentru câini accesul câinilor prevăzuţi în prezentul alineat este permis
fără botniţă şi fără lesă."
6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
"ART. 7 (1) Dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 sunt permise numai în centre speciale sau în alte

locuri autorizate, stabilite prin hotărâre de către consiliile comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor
municipiului Bucureşti.

(2) Dresorii care activează în centrele speciale trebuie să facă dovada pregătirii şi atestării lor profesionale şi vor fi
autorizaţi din 3 în 3 ani de o comisie formată din câte un reprezentant al Asociaţiei Chinologice Române,
Ministerului de Interne şi Agenţiei Naţionale Sanitare Veterinare. Autorizaţia va fi vizată anual. Sunt permise
dresajul şi antrenamentul câinilor prevăzuţi la art. 1 de către deţinător, pe proprietatea sa, cu asumarea tuturor
răspunderilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."
7. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"ART. 11 (1) Neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin de către proprietarul câinelui sau de deţinătorul

temporar al acestuia asupra unei persoane constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut ca urmare vătămarea corporală gravă, pedeapsa este cea prevăzută la art.
181 - 184 Cod penal.
(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
(4) Acţiunea penală prevăzută la alin. (1) şi (2) se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.
Împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală."
8. Articolul 12 se abrogă.
9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
"ART. 13 Importul sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracţiune şi se

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi confiscarea acestora."
10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"ART. 14 Fapta persoanei de a organiza lupte între câini, de a-i pregăti în acest scop, precum şi de a participa cu
câini la astfel de lupte constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 5 ani."

11. Alineatul (3) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
"(3) Până la înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Canină câinii menţionaţi la art. 1 vor fi înregistraţi şi identificaţi
prin tatuaj, pe cheltuiala proprietarului sau a deţinătorului temporar, de către asociaţia prevăzută la alin. (2),
menţionându-se codul în carnetul de sănătate şi în adeverinţa eliberată."

12. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
"ART. 23 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se înfiinţează

Autoritatea de Supraveghere Canină în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii de Supraveghere Canină va fi aprobat în termen de 30
de zile de la înfiinţarea acesteia, prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor."
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art.
74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR: VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 februarie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1)
din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI: ALEXANDRU ATHANASIU

REFERAT
privind cresterea animalelor de companie pe raza municipiului Cluj-Napoca
In urma activitatii de control, desfasurate de Serviciul de Ordine si Siguranta Publica din cadrul Directiei Politia
Comunitara si avand in vedere numarul mare de sesizari scrise, telefonice si pe site-ul Primarului cu privire la
plimbarea animalelor de companie, in special a cainilor crescuti in apartamente, pe spatiile verzi, in locurile de
joaca pentru copii si in spatiile comune ale imobilelor de locuit prin care se creaza disconfort, datorita faptului ca se
distrug sau murdaresc aceste spatii si se afecteaza sanatatea cetatenilor.
Luand in considerare prevederile HCL 84/1996 si HCL 575/2001 si prevederile Legii nr. 60/2004 privind ratificarea
Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003 se impune
abrogarea HCL 84/1996 si HCL 575/2001 si adoptarea unei hotarari a Consiliului local al municipiului ClujNapoca care va avea urmatorul continut:
Art.1 Cresterea si intretinerea animalelor de companie pe raza municipiul Cluj-Napoca se face cu respectarea
normelor sanitar veterinare si pe baza carnetului de sanatate al animalului.
Art.2 Detinatorii de caini care locuiesc in imobile cu gradina si curte au obligatia de a tine cainii legati pe timpul
zilei, iar pe timpul noptii acestia vor putea fi dezlegati daca exista imprejmuiri corespunzatoare.
Art.3 Detinatorii de animale de companie care locuiesc in blocuri au obligatia de a respecta normele generale de
curatenie, igiena si intretinere in conditii optime a spatiului comun, fara a aduce atingere linistii si ordinii publice,
precum si drepturilor celorlati proprietari, supunandu-se legislatiei in vigoare cu privire la detinatorii de animale de
companie.
Art.4 Pentru crearea unui climat sanatos de convietuire, recomandam obtinerea acordului asociatiei de proprietari
(locatari)/vecinilor pentru cresterea in apartament a animalelor de companie. De asemenea, asociatia de proprietari
(locatari) poate stabili in adunarea generala numarul de animale ce va fi permis pentru a fi crescute in apartament.
Art.5 Se interzice plimbarea pe domeniul public a cainilor in alte locuri decat cele special amenajate, prevazute in
prezenta hotarare.
Art.6 Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare, spatii verzi, parcuri, locuri de joaca, in alte locuri
decat cele prevazute in prezenta hotarare) a cainilor fara ca proprietarul acestuia sa dispuna de materiale necesare
pentru curatirea locului si evacuarea dejectelor fiziologice.

Prin materiale necesare pastrarii curateniei se intelege fie ca proprietarul sa aiba asupra sa matura, faras, punga de
unica folosinta, fie punga si manusi de unica folosinta.
Art.7 Se interzice plimbarea cainilor de companie pe domeniul public fara lesa, iar cei din categoria cainilor
agresivi fara botnita.
Art.8 Insotitorii vor avea, in mod obligatoriu pe timpul plimbarii asupra lor actul de identitate si carnetul de
sanatate al cainelui.
Art.9 Se interzice intrarea persoanelor insotite de caini in magazine, mijloace de transport in comun, sali de
spectacole sau sport, stranduri si institutii publice.
Fac exceptie cainii de insotire ai persoanelor cu dizabilitati si cainii de serviciu ai Ministerului Administratiei si
Internelor si cei ai Ministerului Apararii Nationale.
Art.10 Organizarea de concursuri si expozitii avand ca tema animalele de companie se vor desfasura intr-un cadru
legal si cu respectarea normelor sanitar-veterinare.
Este interzisa organizarea luptelor intre caini.
Art.11 Se aproba amenajarea unor spatii ingradite, situate pe raza municipiului Cluj-Napoca, destinate plimbarii
animalelor de companie, dupa cum urmeaza:
1. Zona Centrala:
-Str. Traian zona verde de langa podul peste Somesul Mic (intersectia cu str. Decebal si Dacia);
-Str. Dacia-malul Somesului;
-terenul de langa Turnul parasutistilor;
-terenul de pe malul drept al Somesului Mic, cuprins intre Baza sportiva Dr.Iuliu Hateganu ( Parcul V.Babes), pana
la podul Garibaldi;
-str.Spaliul Independentei - spatiul verde de langa terenurile de tenis.
2. Cartierul Grigorescu:
-terenul de pe malul Somesului de la podul de pe Varianta Grigorescu-Manastur, in amonte;
-terenul de-a lungul variantei Grigorescu-Manastur (partea stanga spre Grigorescu), de la Strandul Sun, pana la
supermarket Cora si de la supermarket Cora pana la nodul N;
-zona cuprinsa intre podul pietonal din dreptul Parcului Babes si Parcul Rozelor;
-Padurea Hoia- delimitarea unei zone in vecinatatea Muzeului Satului sectie a Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
3. Cartierul Manastur:
- Zonele verzi (insulele) din zona Nodului N;
- Parcul Colina aleea care coboara spre drumul national E15;
- Str. Bucegi-zona din spatele Bisericii reformate (din spatele statiei Petrom);
- Zona din spatele imobilului Mehedinti 43-45;
- Taluzul de pe partea stanga a str. Primaverii (spre iesirea din oras) in portiunea de la str. Clabucet
- Padurea Faget- liziera dinspre cartierul Manastur;
- Zona verde intre str. Tazlau si aleea pietonala str. Parang
- Zona verde din spatele supermarketului Billa
- Zona verde delimitata pe str. Portile de Fier
- Taluzul de la intersectia str. Campului cu str. Izlazului
- Taluzul str. Plopilor vis a vis de sensul giratoriu pod Calvaria
4. Cartierul Marasti:
- Str. Rasaritului zona cuprinsa intre terasamentul caii ferate si trotuar;
- Delimitarea unei portiuni de teren la est de Expo-Transilvania (spre garajul RATUC);
- Taluzul cuprins intre Expo Transilvania si statia multifunctionala I.R.A.
- Str. Fabricii portiunea delimitata intre str. Calan si str. Campul Painii
- O portiune delimitata intre podul I.R.A. str. Timisului
5. Cartierul Gheorgheni:
- Delimitarea unei zone pe terenul de langa lacul 1 (intre lac si str. Teodor Mihali fosta Cehoslovaciei);
- Delimitarea unei zone pe terenul cuprins intre Casa Tineretului si Liceul Pedagogic;
- Delimitarea unei zone in Cartodrom (langa capatul liniei de troleibuze);

- Zona verde din spatele Complexului Mercur (langa gardul liceului Lucian Blaga);
- Delimitarea unei zone pe terenul vis a vis de imobilul Baisoara nr. 9;
- Terenul cuprins intre trotuar si spatiul verde din fata imobilului de pe str. C.Brancusi, nr. 202;
- Str. Dostoievski (fosta Plugarilor) terenul viran de langa centrala termica.
6. Cartierul Zorilor:
- Str. Zorilor- delimitarea spatiului din spatele garajelor aferente imobilelor cu numerele 32-36-38;
- Delimitarea unei zone pe terenul de langa imobilele Mestecenilor nr. 3 si nr. 5 (langa punctul gospodaresc);
- Terenul din fata imobilului Padurii nr. 10, langa centrala termica;
- Teren pe str. Gheorghe Dima;
- Teren in spatele garajului RATUC de pe Varianta Zorilor Manastur.
7. Cartierul Intre-Lacuri:
-str. Tulcea- zona garajelor dinspre lacul 2 (Tulcea nr. 7)
-str. Dunarii delimitarea unei zone spre lacurile II si III.
Locurile vor fi amenjate prin grija Directiei Tehnice si vor fi delimitate cu gard metalic cu o inaltime
corespunzatoare.
Art.12 Nerespectarea prevederilor art. 1-11 constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
 Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 8, art. 11 cu amenda cuprinsa intre 100-200 lei noi.
 Nerespectarea prevederilor art. 5, art. 6, art.7, art. 9, art. 10 cu amenda cuprinsa intre 200-400 lei noi.
Art.13 Prezentei hotarari ii sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 privind regimul contraventiilor aprobata
prin Legea nr. 180/2002.
Art.14 Prin prezenta hotarare se abroga HCL 84/1996 si HCL 575/2001.
Art.15 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteza Directia Politia Comunitara si Politia
municipiului si Directia Tehnica.
DIRECTOR,
MINODORA FRITEA
SEF SERVICIU,
LAURA MARGINEAN
SEF SERVICIU,
ALEXANDRU LOLOS
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
PROIECT AVIZAT SECRETAR
HOTARARE

privind cresterea animalelor de companie pe raza municipiului Cluj-Napoca,
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, intrunit in sedinta ordinara
Examinand proiectul de hotarare privind cresterea animalelor de companie pe raza municipiului Cluj-Napoca si
modificarea HCL 84/1996 si HCL 575/2001 - proiect din initiativa Primarului;
Analizand referatul nr. 34019/48/27.04.2006 al Directiei Politiei Comunirare, prin care se propune modificarea
HCL 84/1996 si HCL 575/2001;
Retinand prevederile OG nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta
alimentelor aprobata prin Legea nr. 215/2004 cu modificarile ulterioare, OUG nr. 55/2002, privind regimul de
detinere al cainilor periculosi sau agresivi, respectiv si art. 4 pct. 2 din anexa la Legea nr. 60/2004 privind
ratificarea Conventiei europene pentru protectia animalelor de companie , semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003;
Avand in vedere si avizul comisiei de specialitate;
Potrivit dispozitiilor art. 38, al. 2 lit. f si 46 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;

HOTARASTE

Art.1 Cresterea si intretinerea animalelor de companie pe raza municipiul Cluj-Napoca se face cu respectarea
normelor sanitar veterinare si pe baza carnetului de sanatate al animalului.
Art.2 Detinatorii de caini care locuiesc in imobile cu gradina si curte au obligatia de a tine cainii legati pe timpul
zilei, iar pe timpul noptii acestia vor putea fi dezlegati daca exista imprejmuiri corespunzatoare.
Art.3 Detinatorii de animale de companie care locuiesc in blocuri au obligatia de a respecta normele generale de
curatenie, igiena si intretinere in conditii optime a spatiului comun, fara a aduce atingere linistii si ordinii publice,
precum si drepturilor celorlati proprietari, supunandu-se legislatiei in vigoare cu privire la detinatorii de animale de
companie.
Art.4 Pentru crearea unui climat sanatos de convietuire, recomandam obtinerea acordului asociatiei de proprietari
(locatari)/vecinilor pentru cresterea in apartament a animalelor de companie. De asemenea, asociatia de proprietari
(locatari) poate stabili in adunarea generala numarul maxim de animale ce va fi permis pentru a fi crescute in
apartament.
Art.5 Se interzice plimbarea pe domeniul public a cainilor in alte locuri decat cele special amenajate, prevazute in
prezenta hotarare.
Art.6 Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare, spatii verzi, parcuri, locuri de joaca, in alte locuri
decat cele prevazute in prezenta hotarare) a cainilor fara ca proprietarul acestuia sa dispuna de materiale necesare
pentru curatirea locului si evacuarea dejectelor fiziologice.Prin materiale necesare pastrarii curateniei se intelege fie
ca proprietarul sa aiba asupra sa matura, faras, punga de unica folosinta, fie punga si manusi de unica folosinta.
Art.7 Se interzice plimbarea cainilor de companie pe domeniul public fara lesa, iar cei din categoria cainilor
agresivi fara botnita.
Art.8 Insotitorii vor avea, in mod obligatoriu pe timpul plimbarii asupra lor actul de identitate si carnetul de
sanatate al cainelui.
Art.9 Se interzice intrarea persoanelor insotite de caini in magazine, mijloace de transport in comun, sali de
spectacole sau sport, stranduri si institutii publice.
Fac exceptie cainii de insotire ai persoanelor cu dizabilitati si cainii de serviciu ai Ministerului Administratiei si
Internelor si cei ai Ministerului Apararii Nationale.
Art.10 Organizarea de concursuri si expozitii avand ca tema animalele de companie se vor desfasura intr-un cadru
legal si cu respectarea normelor sanitar-veterinare.
Este interzisa organizarea luptelor intre caini.
Art.11 Se aproba amenajarea unor spatii ingradite, situate pe raza municipiului Cluj-Napoca, destinate plimbarii
animalelor de companie, dupa cum urmeaza:
1. Zona Centrala:
-Str. Traian zona verde de langa podul peste Somesul Mic (intersectia cu str. Decebal si Dacia);
-Str. Dacia-malul Somesului;
-terenul de langa Turnul parasutistilor;
-terenul de pe malul drept al Somesului Mic, cuprins intre Baza sportiva Dr.Iuliu Hateganu ( Parcul V.Babes), pana
la podul Garibaldi;
-str.Spaliul Independentei - spatiul verde de langa terenurile de tenis.
2. Cartierul Grigorescu:
-terenul de pe malul Somesului de la podul de pe Varianta Grigorescu-Manastur, in amonte;
-terenul de-a lungul variantei Grigorescu-Manastur (partea stanga spre Grigorescu), de la Strandul Sun, pana la
supermarket Cora si de la supermarket Cora pana la nodul N;
-zona cuprinsa intre podul pietonal din dreptul Parcului Babes si Parcul Rozelor;
-Padurea Hoia- delimitarea unei zone in vecinatatea Muzeului Satului sectie a Muzeului Etnografic al Transilvaniei.
3. Cartierul Manastur:
- Zonele verzi (insulele) din zona Nodului N;
- Parcul Colina aleea care coboara spre drumul national E15;
- Str. Bucegi-zona din spatele Bisericii reformate (din spatele statiei Petrom);

- Zona din spatele imobilului Mehedinti 43-45;
- Taluzul de pe partea stanga a str. Primaverii (spre iesirea din oras) in portiunea de la str. Clabucet
- Padurea Faget- liziera dinspre cartierul Manastur;
- Zona verde intre str. Tazlau si aleea pietonala str. Parang
- Zona verde din spatele supermarketului Billa
- Zona verde delimitata pe str. Portile de Fier
- Taluzul de la intersectia str. Campului cu str. Izlazului
- Taluzul str. Plopilor vis a vis de sensul giratoriu pod Calvaria
4. Cartierul Marasti:
- Str. Rasaritului zona cuprinsa intre terasamentul caii ferate si trotuar;
- Delimitarea unei portiuni de teren la est de Expo-Transilvania (spre garajul RATUC);
- Taluzul cuprins intre Expo Transilvania si statia multifunctionala I.R.A.
- Str. Fabricii portiunea delimitata intre str. Calan si str. Campul Painii
- O portiune delimitata intre podul I.R.A. str. Timisului
5. Cartierul Gheorgheni:
- Delimitarea unei zone pe terenul de langa lacul 1 (intre lac si str. Teodor Mihali fosta Cehoslovaciei);
- Delimitarea unei zone pe terenul cuprins intre Casa Tineretului si Liceul Pedagogic;
- Delimitarea unei zone in Cartodrom (langa capatul liniei de troleibuze);
- Zona verde din spatele Complexului Mercur (langa gardul liceului Lucian Blaga);
- Delimitarea unei zone pe terenul vis a vis de imobilul Baisoara nr. 9;
- Terenul cuprins intre trotuar si spatiul verde din fata imobilului de pe str. C.Brancusi, nr. 202;
- Str. Dostoievski (fosta Plugarilor) terenul viran de langa centrala termica.
6. Cartierul Zorilor:
- Str. Zorilor - delimitarea spatiului din spatele garajelor aferente imobilelor cu numerele 32-36-38;
- Delimitarea unei zone pe terenul de langa imobilele Mestecenilor nr. 3 si nr. 5 (langa punctul gospodaresc);
- Terenul din fata imobilului Padurii nr. 10, langa centrala termica;
- Teren pe str. Gheorghe Dima;
- Teren in spatele garajului RATUC de pe Varianta Zorilor Manastur.
7. Cartierul Intre-Lacuri:
-str. Tulcea- zona garajelor dinspre lacul 2 (Tulcea nr. 7)
-str. Dunarii delimitarea unei zone spre lacurile II si III.
Locurile vor fi amenjate prin grija Directiei Tehnice si vor fi delimitate cu gard metalic cu o inaltime
corespunzatoare.
Art.12 Nerespectarea prevederilor art. 1-11 constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
 Nerespectarea prevederilor art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 8, art. 11 cu amenda cuprinsa intre 100-200 lei noi.
 Nerespectarea prevederilor art. 5, art. 6, art.7, art. 9, art. 10 cu amenda cuprinsa intre 200-400 lei noi.
Art.13 Prezentei hotarari ii sunt aplicabile prevederile OG 2/2001 privind regimul contraventiilor aprobata prin
Legea nr. 180/2002.
Art.14 Prin prezenta hotarare se abroga HCL 84/1996 si HCL 575/2001.
Art.15 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotarari se incredinteza Directia Politia Comunitara si Politia
municipiului si Directia Tehnica.

