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.
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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.
5.
6.

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
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.
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.

