ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
ORAŞUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT
Avizat pentru legalitate
SECRETAR
HOTĂRÂREA

privind stabilirea unor măsuri pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din
oraşul Deta şi satul Opatiţa.
Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
Ţinând seama de specificul oraşului Deta, în care funcţionează două ştranduri dotate cu bazine
de apă, locuri special amenajate pentru copii, locuri cu nisip şi iarbă pentru plajă, şi, totodată, în care au
fost amenajate locuri de joacă pentru copii, în zonele de blocuri şi în Parcul oraşului, unele chiar pe nisip ;
Având în vedere raportul nr. 78/2014 al Secretarul oraşului Deta privind stabilirea unor măsuri
pentru gestionarea câinilor cu şi fără stăpân din oraşul Deta şi satul Opatiţa, precum şi avizele Comisiei
Sociale şi Comisiei Juridice ;
În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare
a câinilor fără stăpân, H.G. nr.1053/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.
nr. 155/2001 şi O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi ;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se înfiinţează Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân al oraşului Deta, organizat
în subordinea Consiliului local al oraşului Deta.
Art. 2. (1) Proprietarii, deţinătorii temporari ai câinilor, persoane fizice şi persoane juridice de
drept public sau de drept privat, au obligaţia să îi înregistreze în Registrul de evidenţă a animalelor de
companie administrat de Primăria oraşului Deta.
(2) Proprietarii sau deţinătorii temporari ai câinilor prevăzuţi la art. 4 (1) şi la art. 4 (2) au
obligaţia să înregistreze câinii şi la Asociaţia Chinologică Română, afiliată la Federaţia Chinologică
Internaţională.
Art. 3. (1) Persoanele fizice sau juridice, asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care
deţin câini de rasă comună sau metişi ai acestora pe teritoriul oraşului Deta şi satului Opatiţa au obligaţia
să îi sterilizeze până cel târziu la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţiile prevăzute de lege.
(2) Câinii prevăzuţi la art. 4 (1), indiferent de sex, vor fi obligatoriu sterilizaţi, de îndată.
Art. 4. (1) Este interzis accesul cu câinii periculoşi, cuprinşi în categoria I (câini de luptă şi de
atac asimilaţi prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor), în
localurile publice, în mijloacele de transport în comun, precum şi în alte locuri publice, cu excepţia
drumurilor publice şi a căilor de acces către acestea. Accesul acestor câini în părţile comune ale imobilelor
în care sunt deţinuţi, pe drumurile publice şi pe căile de acces către acestea este permis numai dacă aceştia
poartă botniţă şi sunt ţinuţi în zgardă şi lesă sau ham de către proprietar ori de către deţinătorul temporar.
(2) Celelalte categorii de câini (din rasele: American Staffordshire Terrier, Tosa,
Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobanesc Caucazian, Cane
Corso şi metişii lor), inclusiv cei cu potenţial agresiv, au acces în localurile publice, în mijloacele de
transport în comun, în părţile comune ale imobilelor precum şi în locurile publice, numai dacă poartă

botniţă şi sunt ţinuţi în lesă de către o persoană majoră, cu capacitate deplină de exerciţiu şi care să nu fi
fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra persoanei.
(3) Se interzice accesul cu orice fel de câini în Ştrandul Termal, Ştrandul Olimpic şi
locurile de joacă special amenajate pentru copii.
Art. 5. (1) Deţinătorii de câini sunt obligaţi ca, la ieşirea cu aceştia în spaţiile publice, să aibă
asupra lor carnetul de sănătate al acestora.
(2) În vederea menţinerii igienei în spaţiile publice, deţinătorii de câini au următoarele
obligaţii:
a) să ridice dejecţiile produse de animalele pe care le deţin din spaţiile publice, din
spaţiile adiacente acestora, din holurile şi din căile de acces ale spaţiilor locative;
b) să nu arunce dejecţii animaliere în spaţiile publice, în spaţiile adiacente acestora, în
holurile şi în căile de acces ale spaţiilor locative.
Art. 6.Constituie contravenţie:
a) nerespectarea prevederilor art. 2 (1) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la
5.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 2 (2) şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
1.500 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 3 (1) şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 3 (2) şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la
1.500 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 4 şi se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000
lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 5 şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.500
lei;
Art. 7. (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac, după caz, de inspectorii
poliţiei sanitare veterinare, de către personalul anume desemnat din cadrul Ministerului de Interne sau de
inspectorii desemnaţi de primar.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.
Art. 8. Hotărârea Consiliului local al oraşului Deta nr. 79/22.10.2002 privind stabilirea locurilor
publice în care este interzis accesul cu câini periculoşi îşi încetează aplicabilitatea.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
- Primarului Oraşului Deta ;
- Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
- Compartimentului Cadastru şi gospodărire comunală al Primăriei oraşului Deta ;
- prin afişare în oraşul Deta şi publicare pe site-ul www.detatm.ro.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul Oraşului Deta.

