
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 
Comuna  BĂNIA 

CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTARARE 
 

privind  înființarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 
 

Consiliul Local al comunei Bănia intrunit în şedinţa ordinară. 
Văzand expunerea de motive la proiectul de hotărâre, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu şi raportul 

comisiei de specialitate;  
Avand in vedere prevederile art.1 al.(1) din O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a 

câinilor fără stăpân cu modificările și completările ulterioare, modificată și completată prin Legea nr. 258/26.09.2013;  
In temeiul prevederilor art. 36 al. (3) lit.,,b”, art. 45 şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale 

republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,   
 

HOTARASTE 
 

Art. 1.  -  Se aproba infiintarea serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân, serviciu fără personalitate juridică în 
subordinea Consiliului Local al comunei Bănia.  

Art. 2. –Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân va avea, în principal, următoarele atribuții:  
a.  gestionează baza de date privind câinii fără stăpân, organizată la nivelul comunei Bănia;  
b.  înființează  și actualizează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unității administrativ teritoriale;  
c. asigură adăpăstirea câinilor fără stăpân în adăpostul pentru gestionare, pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare;  
d. informează populația despre existenţa adăpostului, programul de vizitare, posibilitatea de adopţie sau revendicare, prin afişare la 

sediul adăpostului şi la sediul primăriei comunei Bănia;  
e. asigură capturarea, transportul, cazarea, hrănirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea şi controlul bolilor câinilor în adăposturi 

cu respectarea normelor şi măsurilor sanitar-veterinare prevăzute de lege;  
f.  asigură notificarea proprietarului, de îndată ce a fost identificat, în termenele legale despre motalitățile de revendicare; 
g. asigură eutanasierea câinilor nerevendicați sau neadoptați, în baza unei decizii emise pentru fiecare câine în parte , de către o 

persoană împuternicită în acest sens de către primarul comunei Bănia, în termenul stabilit prin această decizie, după ce se constată că au 
fost parcurse toate etapele prevăzute de lege. Până la îndeplinirea procedurii de eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi; 

h. asigură îndeplinirea procedurilor  și formelor legale privind  încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie;  
i. verifică respectarea cumulativă a  condițiilor legale pentru adopția câinilor din adăposturi;  
j. urmărește ca  încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie să se facă numai după ce aceştia au fost consultaţi de către 

medicul veterinar de liberă practică, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi (cu excepția cazurilor prevăzute de lege) şi identificaţi prin 
microcipare sau prin alt mijloc de identificare stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

k. ţine registre speciale, vizate de medicul veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, în care se menţionează 
următoarele: data capturării, data şi ora cazării în adăpost, caracteristicile individuale ale animalului, numărul de câini prinşi, revendicaţi, 
adoptaţi, returnaţi şi eutanasiaţi, motivul eutanasierii, substanţa utilizată şi numele persoanei care realizează eutanasia, numărul de microcip 
sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, numărul 
fişei de adopţie, data deparazitării, data vaccinării antirabice, data sterilizării, data predării cadavrelor la societăţile care vor executa 
incinerarea, precum şi persoanele care au instrumentat manoperele respective. 

l. asigură și urmărește incinerarea cadavrele câinilor eutanasiaţi sau cele colectate de pe străzi, cu respectarea normelor sanitar-
veterinare în vigoare, interzicându-se folosirea lor pentru obţinerea de piei, grăsimi, carne, făină proteică şi de alte produse;  

m. va comunica lunar direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene numărul de câini înregistraţi şi numărul de 
microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  

Art. 3. – După adoptarea și intrarea în vigoare a Normelor Metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 cu 
modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Bănia va aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare și funcționare a 
serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân. 

Art. 4. – Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân va putea fi concesionat numai către persoane juridice, asociaţii 
sau fundaţii care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei animalelor.  

Art. 5 - Prezenta hotărâre se va comunica primarului comunei Bănia și Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin, Serviciul 
pentru Verificarea Legalităţii Actelor şi Contencios Administrativ și se va publica prin afișare la sediul Primăriei comunei Bănia și pagina 
proprie de Internet www.primariabania.ro.  
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