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REGULAMENTUL
Serviciului public pentru gestionarea cdinilor fdrd stepan din Municipiul Piatra

v t:
UL

I(r

CAPITOLUL I

Dispozltil generale

Art. 1

Prezentul Regulament de organizare gi funclionare stabilegte cadrul juridic gi condiliile ln care se
desfigoara Serviciul public pentru gestionarea cainilor ferA stepan din Municipiul Piatra Neaml.

An.2
Activitetib Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stdpen din Municipiul Piatra Neamt se
desfagoar5 in conformitate cu principiile gi reglementirile prevezute in urmatoarele acte normative:
Ordonanla de Urgen,td nr. 155t2001, privind aprobarea programului de gestionare a ciinilor ftrri
stapan aprobate cu modificiri 9i complet5ri prin Legea nr.227D002i
Legea 227n002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 15512001 privind aprobarea programului de
gestionare a c3inilor ferS stSoan;
Legea nr.205/2004, privind proteclia animalelor, modificate gi completata cu Legea nr. 9/2008;
Ordonala Guvemului nr.71t2002 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public gi privat de interes local, aprobate cu modificeri prin Legea nr.3/2003,
cu modific5rile gi completirile ulterioare;
Hotertrea Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementairilor cadru de aplicare a
Ordonalei Guvemului N.71l2OO2 privind organizarea gi funclionarea serviciilor publice de administrare
a domeniului public gi privat de interes local;
Legea nr. 258f2U 3 pentru modificarea gi completarea Ordonanta de UrgenF nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fera stapan ;

Hotdrerea de Guvern nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonanlei de urgenF a Guvemului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
cdinilor fdri stlipdn;
Ordonanla de urgen,td nr. 55n002 gtivind regimul de delinere al c5inilor periculos,i sau agresivi -
cu modificgri ulterioare;
Ordin nr. 1nU4 al Pregedintelui AutoritSlii Nationale Sanitare Veterinara gi pentru siguranla
Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind identificarea gi inregistrarea cainilor fere stapan:
Convenlia europeane pentru prote4ia animalelor de companie, semnatd la Strasbourg la 23
iunie 2003, ratificatd de Romen/E prln Legea nr.60t2004;
Ordonanla Guvernului nr. 42n0U privind organizarea activita{i sanitar - veterinare qi pentru

siguran[a alimentelor - cu modificarib gi completarile ulterioare;

Art.3
ln sensul prezentelor norme metodologice, termenii 9i expresiile de mai jos au urmatoarele
semnificatii:
a) abandon - lesarea unui caine , aflat in proprietatea $i/sau Tngrijirea omului, pe domeniul public,
fara hrane, addpost sau tratament medical ;;
b) adepost public - adepost pentru cainii fari stSpan ce apartine unit5lilor administrativ-teritoriale 9i
deservegte aceste unititi, administrat de operatorii serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor
fera stepan;
c) adlpost privat - adepost pentru cainii fer5 stSpan, care aparline unei persoane juridice, asociatie
sau fundalie care desfagoare activiteli In domeniul protecliei animalelor;
d) adoptie - procedura de preluare ln proprietate a cainilor fara stapan din adeposturi, de cetre
persoane flzice sau juridice, cu respectarea prevederilor Art. 5 din Legea nr.20512004 privind protectia
animalelor, cu modificerib 9i completirile ulterioare;
e) adoptie la distante - procedura prin care, in conditiile prevederilor Art.7 alin.(2) Fi (5) din ordonanta
de urgenle, persoanele fizice sau juridice isi asumS responsabilitatea suportarii tuturor cheltuielilor
necesare intretinerii pentru cainii fara stapan in adaposturile publice, peste perioada prevazuta la Art.4
alin.(1) din Ordonanla de Urgenla nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor
fard stepan;
f) capturare - operatiunea de prindere a cainilor;
g) caine firi stipan - orice caine crescut, adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau
spaliile adiacente acestora, in afara proprietalii stapanului sau delinatorului acestuia, necontrolat,



nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin microcipare sau alt mijloc altemativ de
identiflcare, stabilit de cetre Autoritatea Nalionale Sanitar VeterinarS $i pentru Siguranla Alime
h) ciine agresiv - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgente a Guvernului
privind regimul de detinere al cainilor periculogi sau agresivi, aprobate cu modificari
60/2003;
i) caine periculos - orice caine definit ca atare de Ordonanta de urgenla a Guvernul
aprobata cu modificeri prin Legea nr. 60/2003;

.i
J) caine utilitar - orice caine folosit de unitetile de polilie, de iandarmerie, de alte un
unitelile vamale, de serviciile de securitate, protectie Si pazA, de persoanele cu dizabili
orice caine folosit in caz de dezastre sau de catre organizaliile neguvernamentale in
educative, terapeutice, de cautare gi salvare sau utilitare;
k) caine de rastr comuntr - orice caine care nu poate fi asimilat unei rase omologate;
l) examen medical - procedura efectuata de un medic veterinar de liberd practice organizat in
conditiile legii prin care se urmere$te stabilirea statusului de sanatate al ceinilor;
m) gestionarea ciinilor ftrrl stipin - ansamblul de operatiuni gi proceduri care au ca scop controlul
populatiei de caini fera stApan;
n) asociatie sau fundatie pentru protectia animalelor - organizalie neguvernamentala, infiinlata ln
temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului fi. 2612000 cu privire la asociatii gi fundatii, aprobatA cu
modificiri gi completeri prin Legea nr.24612005, cu modificirile gi completarile ulterioare, care
desfagoare activiteti gi acliuni de protectie a animalelor iiin al cerei statut figureaza scopuri 9i activitali
referitoare la protectia Si bunastarea animalelor;
o) serviciu specializat pentru gestionarea cainilor firi stipin - serviciu de utilitate publice,
lnfiintat la nivelul unitetilor administrativ-teritoriale, ln condiliile legii, de Consiliul local, ln scopul
gestionarii cainilor fere stepan de pe raza unit,lii administrativ{eritoriale respective;
q) operator al serviciilor specializate pentru gestionarea cainilor firi stipan - persoane juridica,
de drept public sau privat, care are competenta Si capacitatea de a presta servicii ln domeniul
protectiei animalelor gi cereia i s-a delegat, lncredinlat sau concesionat, in condiliile legii, realizarea
activitetii de gestionare a cainilor fare stepan;
p) revendicare - solicitiarea de restituire formulate de persoana care a detinut anterior cainele;
r) eutanasiere - act de sacrificare prin procedee rapide gi nedureroase pentru cainii feri stepan ce
apa4in uniteli administrativ - teritoriale care sunt bolnavi cronici gi incurabil ori care nu au fost
revendicati sau adoptati ln conditiile gi termenele stabilite de legislatia in vigoare;
s) mijloc de identificare - orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului
inscriptionat, care contine informatii necesare identificerii detinatorului cainelui, respectiv a serviciului
public care a gestionat cainele;
f) identificare - operatiunea prin care se ataleaza cainelui un muloc de identificare, precum Si
operaliunea de citire a mijlocului de identificare gi de stabilire a datelor de identitate ale detinatorului
cainelui sau a locului de proveniente a acestuia;
t) inregistrare - operaliunea prin care datele inscriptionate pe mulocul de identificare al animalului,
precum Si alte date sunt introduse in registrele de evidenli a cainilor;
l) microcip - mUloc de identificare electronic omologat, care se implanteazi sub pielea animalului, in
dreptul omoplatilor, gi care contine un numar unic criptat sub forma unui cod de bare ce poate ti citit cu
ajutorul unui dispozitiv electronic;
u) sterilizare - operatiune prin care se realizeazi suprimarea functiei reproducitoare a cainilor;
v) vecini - proprietarii spaliilor locative care au cel putin un perete comun cu spatiul locativ in care
urmeaza se fie addpostiti cainii adoptati din adeposturile publice;
x) unitate de ecarisare gi unitate de neutralizare a degeurilor de origine animala - orice unitate
definita ca atare la Art. 2 alin. (1) lit.h) 9i j) din Ordonanta Guvemului nr.4712005 privind reglementari
de neutralizare a degeurilor de origine animalS, aprobata cu modificdrile ulterioare.

CAPITOLUL II
Serviciul public pentru gestionarea cainilor flre stipan municipiul Piatra Neam!
Art.4
Serviciul public pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul Piatra Neam!, desfagoare
activitatea de gestionare a cainilor fAra stepan pe raza municipiului Piatra Neam[.

Art. 5
Activitelile Serviciului public pentru gestionarea cainilor fertr st5pan din Municipiul Piatra Neaml vor
asigura:
a) satisfacerea cerintelor gi nevoilor comunita$i locale;
b) continuitatea serviciului;
c) dezvoltarea gi modemizarea infrastructurii bazei de ecarisai;
d) proteclia si conservarea mediului natural:
e) menlinerea condiliilor sanitare in conformitate cu normele de igiena gi sanetate publice;

Art. 6
Organizare4 reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea gi controlul
functionarii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Piatra Neamt, inhe
in atributiile administraliei publice locale, conform competentelor Si atribuliilor stabilite de tegistalia in
vrgoare;

I



Art.7
Serviciul public pentru gestionarea cainilor fera stapan din Municipiul Piatra Neaml aclioneaza ln
interesul comunitSlii locale 9i trebuie si Tndeplineasca, la nivelul beneficiarilor, indicatorii de
performanF aprobali.
Serviciul specializat pentru gestionarea cdinilor fdrd stapan din municipiul Piatra Neaml poarte
denumirea de " Serviciul public pentru gestionarea ceinilor fare stipan din Municipiul Piatra
Neamf"
Art.8
Serviciul public pentru gestionarea cainilor fera stapan din Municipiul Piatra Neamt urmeregte
l.controlul populaliei de caini fare stapan din municipiul Piatra Neamt;
2.reducerea numarului de caini fere stepan din municipiul Piatra Neamt;
3.ameliorarea sAnatelii gi bunast5rii cainilor din adapostul public al Municipiului Piatra Nea
4.stoparea inmultirii necontrolate a cainilor de rase comunA din municipiul Piatra Neaml;
5.prevenirea abandonului gi al pierderii cainilor din municipiul Piatra Neaml;
6.facilitarea recupererii cainilor pierduti, promovarea delinerii responsabile a ciinilor,
T.reducerea aparitiei rabiei gi a altor zoonoze;
S.reducerea riscurilor asupra senetatii oamenilor din municipiul Piaha Neaml;
9.prevenirea agresivitelii asupra oamenilor gi animalelor.

Art.9
Prin Serviciul public pentru gestionarea cainilor fera stapan din Municipiul Piatra Neaml se realizeaze
urmatoarele activiteli, in conformitate cu prevederile prezentului regulament:
a) capturarea cainilor fare stepan;
b) transportul cainilor capturati ln adapost;
c) cazarea, hrenirea, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea, controlul gi tratarea bolilor cainilor in
adeosturi cu respectarea normelor gi masurilor sanitar - veterinare in vigoare;
d) identificarea gi Inregistrarea cainilor fare stdpdn exclusiv cu medici veterinari de libere practica,
organizati in conditiile legii;
e)eutanasierea cainilor fera sHpan care sunt bolnavi cronici gi incurabili ori care nu au fost
revendificali sau adoptali in condiliile gi in termenele stabilite prin prezentul regulament;
0aplicarea procedurilor de adoptia, adoptie la distanle gi revendicarea cainilor;
g)administrarea adepostului public pentru cainii fare stepan din Piatra Neaml, str. Dimitrie
Bolintineanu, fn, judetul Neamt.
h) estimarea populatiei canine
i)predarea cadavrelor cainilor eutanasiali, mo4i Tn adapost din alte cause, c5tre o unitate de
ecarisare/neutralizare a cadvrelor autorizate sanitar - veterinar.
j) programe de informare, educalie gi responsabilizare a cetalenilor din municipiul Piatra Neaml.

Art. 10
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul Piatra Neaml va
gestiona baza de date organizate la nivelul Municipiului Piatra Neamt.

Art. 11

Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stapan din Municpiul Piatra Neamt va
lnfiinta gi gestiona Registrul de evidente a ceinilor fare st?ipan capturati de pe raza municipiului Piatra
Neamt.

An. 12
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea ceinilor far5 stapen din Municipiul Piatra Neaml,
asigure lncadrarea a cel pulin unui technician veterinar pentru evidente $i supraveghere, iar
identificarea Si ,nregistrarea cainilor fera stapan se va efectua exclusive cu un medic veterinar de
libere practice, organizat in conditiile legii, a cerui servicii sunt contractate de catre operator.

Art.13
Personalul veterinar incadrat in Serviciul public pentru gestionarea cainilor fere stepan din Municipiul
Piatra Neaml are urmetoarele competente:
a) supravegherea animalelor capturate gi adepostite:
b) preluarea documentelor intocmite de personalul implicat in capturarea, manipularea gi transportul
animalelor:
c) Inregistrarea cainilor fere stapan in Registrul de evidenta a ceinilor fere stepan, pe baza datelor din
formularul individual de capturare, al cerui model este prevezut in Anexa 6 la prezentul regulament.

An. 14
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul Piatra Neaml este
obligat se contracteze servicii veterinare pentru activitatile specifice prevezute de Hota(rea nr.
1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de urgenle a
Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stepen.



Art.15
(1) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul Piatra Neamt
are obligatia sd asigure tuturor ceinilor din adrpostul public condilii de cazare, hrane gi ap; in
cantitate suficiente, posibilitatea de migcare suficientS, tratament medical, ingrijire gi atentie, in
conformitate cu prevederile Legii nr 205/2004 privind protectia animalelor cu modificerile gi

completSrile ulterioare 9i cu prevederile din ANE)(A 1 gi ANEXA 2 din prezentul regulament.
(2) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fSri stepan Municipiul Piatra Neamt este
obligat sa asigure personal care sa deserveasca permanent adapostul public in vederea suprav
cainilor timp de 24 de ore pe zi, a adaperii suplimentare a cainilor, a hrenirii puilor de q9
respective de 3 ori pe zi, in conformitate cu prevederile ANEXEI
regulament.

Art. 16
(1)ln adepostul public din municipiul Piatra Neamt pot tl cazali cainii
disponibile astfel lncet se nu se perturbe desfegurarea actlvitatii Servici
fera stepan din Municipiul Piatra Neaml) capturati pe raza Municipiulu
fera stapan provenili din unitalile administrativ -teritoriale vecine
(2)Adepostirea cainilor fera stepan din unitelle administrativ teritoriale vecine, se face in baza
protocoalelor de colaborare Incheiate de cStre operatorul SeNiciului pentru gestionarea cainilor fara
stepan din Municipiul Piatra Neamt cu acestea,protocoale care trebuie aprobate prin Hotarare a
Consiliului Local al Municipiului Piatra Neaml gi comunicate Autoritalii Nalionale Sanitar Veterinare gi
pentru Siguranla Animalelor.

Atl. 17
(1) Activitatea de capturare a cainilor fera stapan din municipiul Piatra Neaml se efectueaze, Tn tot
cursul anului, conform programului de activitate, prin operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor
fera stapan din Municipiul Piatra Neam!, dotat cu echipamente de lucru gi dispozitive specializate
prev5zute In ANEXA 2, din prezentul regulament.
(2) Sesizarile privind existenta cainilor fara sEpan pe domeniul public din municipiul Piatra Neamt pot
fi fecute In scris sau telefonic/email la sediul operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fare
stapan din Municipiul Piatra Neamt, la Primeria Municipiului Piatra Neam! in scris/telefonic sau email
gi la Polilia Locala Tn scris/telefonic/email.
(3) Reclamalia sau sesizarea trebuie sa se refere la o situalie concreui gi se contina obligatoriul datele
de contact ale reclamantului ( numele, adresa de domiciliu, numer de telefon) dar gi date explicite cu
privire la evenimentul reclamat ( situalie existente, adresS, elemente de identificare a cainilor ce fac
obiectul sesizarii/reclamatiei, etc.)
(4) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea c0inilor firi stepan din Municipiul Piatra Neaml
asigur5 solulionarea cazurilor ce fac obiectul sesizerilor in ordinea data de gravitatea situatiei
reclamate, dar gi de alte activiteli aflate In desfegurare.
(s)Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stepen din Municipiul Piatra Neam! se
poate autosesiza cu privire la aparitia unei situalii care necesite intervenlia gi poate acliona in
consecintd, potrivit unui program zilnic/strptamanal, dupe caz.

CAPITOLUL III
Adepostul public pentru ciinii firi stipan din municipiul Piatra Neam!

Art.19
Cainii f5re stepan capturali in municipiul Piatra Neaml de cetre operatorul SeNiciului public pentru
gestionarea cainilor fare stepen din Municipiul Piatra Neaml vor fi transportali ln adapostul special
amenajat situat pe strada dimitrie Bolintineanu, FN, din municipiul Piatra Neaml, unde vor fi cazall cu
respectarea prevederilor prezentului regulament.

4n.20
ln adapostul public din municipiul Piatra Neaml vor fi cazali cainii feri stipan capturati in municipiul
Piatra Neaml, de catre operatorul Serviciului public pentru gestionarea cdinilor firi sEpan din
Municipiul Piatra Neaml.

An.21

(in

Piatra Neamt

ART. 18
AdApostul public pentru cainii fera stepan din municipiul Piatra Neamt, amenajat potrivit Art-2 alin (1)
din Ordonanta de Urgenld, a Guvernului nr. 15512001 privind aprobarea programului de gestionare a
cainilor fere stepan, aprobata cu modificeri gi completari prin Legea nr, 22712002, apa4ine Municipiului
Piatra Neaml s.i va fi administrat de cetre operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fire
stepan din Municipiul Piatra Neaml care are obligalia de a respecta prevederile legislaliei sanitare
veterinare in vigoare.



Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Piatra Neamf
incheia parteneriate cu organizaliile de proteciia animalelor interesate de pro
sterilizarii cainilor.

movarea ado l.a

Aill.22
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul Piatra
gestioneaze Si adapostul public va line registre speciale, vizate de medicul veterinar de libe
in care se consemneaze in mod obligatoriu urmetoarele date : numarul unic de identifica
locul captur5rii, data gi ora caz5rii in adapost, caracteristicile individuale ale animalului, nu
ceini fera stapan prinFi, revendicali, adoptati, menlinuti In adapost, adoptati la

,//
dis

eutanasia[i,motivul eutanasierii, substanta utilizate $i numele persoanei cate realizeaze
eutanasie,numirul figei de adoplie, data sterilizarii, data deparazitdrii, data vaccinerii antirabice, data
prdarii cadavrelor la societelile care vor executa incinerarea, precum gi persoanele care au
instrumentat manoperele respective.

Art.23
(1) La intrarea in adipostul public, operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fdr5 stapan din
Municipiul Piatra Neaml, prin personalul veterinar, preia figele individuale de la echipajele care au
realizat capturarea gi transportul ceinilor fera stapan, verificd dace acegtia sunt identificati printr - un
mijloc de identificare aprobat conform legii gi lnregistreaza informaliile minime privind cainii fara
stepan intrati Tn adepost, conform ANEXA 8 din prezentul regulament, in Registrul de evidenta a
c6inilor fere stepan.
(2) DupA inregistrare, cainii fere stapan sunt examinali medical de c6tre medicul vele nar, organizat
potrivit legii, angajat sau care are lncheiat contract cu operatorul Serviciului public pentru
Gestionarea Cainilor fere Stepan din Municipiul Piatra Neaml.
(3) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stepan din Municipiul Piatra Neamt
are obligalia ca la intrarea in adapost fiecare caine se primeasce un numar unic de identificare,
reprezentat de numirul de ordine din registrul de intrare in adapost, daca acesta se tine pe suport de
hartie, respectiv num5rul generat de sistem ln cazul registrului electronic. Acest numer unic de
identificare se aloce gi In cazul ln care cainele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul
microcipului, crotaliei, tatuajului, medalionului inscriptionat. Numerul unic de identiflcare alocat va fi
menlionat In formularele prevazute la ANEXA 8 gi ANEXA 9 din prezentul regulament.

Att.24
(1) La intrarea ln adepostul public, dupe examinarea cainilor de catre medicul veterinar, operatorul
Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stepan din Municipiul Piatra Neamt va proceda la
recuperarea cainilor clinic senatoli, cainilor cu boli ugor tratabile, neagresivi, fare diferenle de sex,
varsti, talie, precum si a ceinii cu regim special, care vor fi izolali de restul animalelor Ei adapostiti
separat pentru a se evita lmbolnevirea sau agresarea lor prin contactul cu al! caini.

ART-25
La adapostul public din municipiul Piatra Neamt operatorul Serviciului public pentru gestionarea
cainilor fere st pan din Municipiul Piatra Neaml va deline un numer suficient de cugti de izolare
destinate ciinilor bolnavi sau reniti. Animalele bolnave sau renite vor fi izolate in cugti adecvate gi

Ingruite corespunz6tor pe toate perioada cazerii. Nu se vor caza mai mulli caini bolnavi in aceeagi
cu9ca.

Art. 26
(1) Programul de lucru in relatiile cu publicul Fi accesul publicului in adepostul public pentru cainii fere
stepan din municipiul Piatra Neaml este de luni pane vineri, In inteNalul orar 10,00 -'18,00, respectiv
09 - 12,00 s6mbata ;

(2) Revendicarea cainilor fer; stepan se poate face pe toata perioada de acces a publicului in
adapost, perioade prevazute la alin.(1).
(3) Operatorului Serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fera stepan din Municipiul
Piatra Neam!. are obligatia de a afiga la sediul adapostului public, la sediul/pe site - ul propriu $i pe

site - ul Municipiului Piatra Neaml programul de vizitare,conditiile de adoplie sau revendicare.
(4)Accesul publiculuifuizitatorilor In adepostul public pentru cainii fara stiipan, se face cu respectarea
Regulamentului de Ordine lnterioare al operatorului Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere
stipan din Municipiul Piatra Neaml, care este gi operatorul adipostului public pentru cazarea cainilor
fare stapan din Municipiul Piatra Neaml.
(5)Operatorul are obligalia de a afiga Regulamentul de acces li ordine interioare a adepostului.
(6) Operatorul Serviciului public de gestionare a cainilor fere stepan din Municipiul Piatra Neam1

asigurd vizitatorilor dreptul se fotografieze gi sa filmeze cainii din adapost.

4n.27
ln cugtile comune din adepoatul public din municipiul Piatra Neamt vor fi cazati cainii fe€ stapan
capturali din acelaii areal gi introdu$i in adepostul public in aceeagi zi.



Art.28
(1) Toate cu$tile din adepostul public din municipiul Piaha
numdr unic pe adapost. NumArul unic va fl inscriplionat lizibil
vedere pe peretele custii.
(2) Pe fiecare cugce se atageaza un tabel elaborat conform
regulament.

Neaml se vor individualiza gi marca cu

Art.29
La adapostirea ciinilor fdrd stdpan in adapostul public di
urmetoarele :

a) nerespectarea obligativitalii de a hr5ni de 3 ori pe zi
s5ptamani ;

b) nerespectarea obligativitetii de a hrani de 2 ori pe zi, citeii cu varsta cuprinsa intre 12 saptamani gi
12 luni ;

c) privarea cainilor ferA st5pan bolnavi sau reniti de katament medical;
d) cazarea celelelor cu pui In cugti cu alli caini maturi ;

e) cazarea cainilor fera stepan fAra separarea acestora potrivit criteriilor de talie gi agresivitate
prevazute la AND(A 1 din prezentul regulament;
D adapostirea cainilor in tarcuri gi cugti In care podelele sunt acoperite de apa ;

g) aruncarea de substante dezinfectante peste ceini in timpul procesului de curatare a cugtilor.

Art. 30
Este intezise cazarea cainilor fere stapan ln adapostul public din municipiul Piatre Neam! in cazul in
care nu sunt respectate condiliile minime de functionare prevdzute la ANEXA 1 din prezentul
regulament.

CAPITOLUL IV
Capturarea, transportul gi adlpostirea ceinilor firl stipin in adipostul public pentru
ciinii firi suipin din municipiul Piatra Neamt

Art 31
Operatorul Sewiciului public pentru gestionarea c6inilor fdrd stapan din Municipiul Piatra Neamt va
captura cainii in urmetoarea ordine :

a) cainii care circulS liber, f5ra insotitor, din preajma icolilor, gredinilelor, locurilor de joaci pentru
copii, parcurilor, pielelor publice :

b) cainii care circulS liber, fird insotitor, in toate locurile publice ;

c) ciinii care circula liber, fere Tnsotitor, in zonele periferice ale localitatilor.

Art. 32
(1)Operatorul serviciului public pentru gestionarea cainilor fire stepan din Municipiul Piatra Neamt, ln
baza evaluerii numerului de caini fari stipan aflati pe raza municipiului Piatra Neamt, va intocmi un
plan de acliune pentru gestionarea acestora, in conformitate cu H.G. 1059i2013 pentru aprobarea
Normelgor metodologice de aplicare a Ordonanlei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor f5ra stapan.
(2)Planul de acliune va contine cel pulin urmatoarele elemente:
a) prezentarea teritoriului, respectiv suprafale $i numar de locuitori;
b) evaluarea numerului de ciini firi stepan sterilizati gi nesterilizati de pe @za municipiului Piatra
Neamt;
c) prezentarea resurselor material necesare ( numer mijloace de transport gi capacitatea acestora,
capacitatea de cazare totald, capacitatea alocate pentru cainii adoptati la distanta);
d) prezentarea resurselor de personal necesare, defalcate: personal pentru transport, personal pentru
capturare, personal pentru ingrijire;
e) prezentarea acliunilor care vor fi intreprinse;
0 planificarea acliunilor, respectiv graficul anual al acliunilor, defalcate pe luni;
g) ha(i detaliate ale teritoriului cu distribulia populatiei de caini fera stapan;
h) termene precise pentru aplicarea mesurilor;
i) termene pentru reevaluarea numarului de ceini fara stapan de pe rEza municipiului care trebuie
facuta semestrial.

Art. 33
(1) Capturarea, manipularea, incarcarea cainilor fara stapan in autovehicule $i transportul acestora se
va face cu respectarea prevederilor din ANEXA 2 a prezentului regulament, a prevederilor Art.14
alin.(1) din Legea nr. 20512004 privind proteclia animalelor, cu modificarile gi completarile ulterioare, a
prevederilor Art.3 din Regulamentul (CE) nr. 112005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind
proteclia animalelor in timpul transportului gi al operaliunilor conexe gi de modificare a Directivelor
64l432lCEE li 93/11g/CE gi a Regulamentului (CE) nr. 1255197, a prevederilor anexei nr.l capitolul I

pct.1, pct,2 lit. A), pct. 5 qi capitoluyl lll Art.1 pct.1.8 lit. a), b), c), d) la Regulamentul (CE) nr. 1/2005,
precum gi ale Art.6 alin.(1o) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205i2004 privind
proteclia animalelor, aprobate prin Ordinul pre$edintelui Autoritetli Nalionale Sanitar Veterinare gi
pentru Siguranta Alimentelor gi al ministrului internelor si reformei administrative nr. 31/523/2008.
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(2) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fire stepan din Municipiul Piatra Neaml va
asigura mijloace de transport destinate cainilor fere stepan marcate cu denumirea operatorului

cu indicativul mijlocului de transport, dotate cu cugti individuale fixate corespunzator pen
deplasarea lor In timpul cAletoriei gi ventilate corespunzetor
(3)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fera stapan din Municipiul pia N
personalul angajat qi instruit corespunz5tor pentru capturarea cainilor fere stepan e tsdsd
asigure respectarea normeore specifice de protectia muncii $i de proteclie a animalelo

\

(4) lmobilizarea cainilor fere stSpan, prin administrarea de la distante a unor substanle fa

psihotropice, cu ajutorul armelor sau sarbacanelor, trebuie efectuate sub stricta su
medicului veterinar de libere practic5, organizat ln conditiile legii, cu contract sau
operatorului Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stepan din Municipiul Piatra Neamt
(5) Este intezise mutarea cainilor fere stepan din zona in care se afla in alte zone.
(6) Utilizarea subtantelor stupefiante si psihotrope la imobilizarea ciinilor firi stapan va fi efectuatd
numai cu respectarea prevederilor legale in vigoare in materie gi a prezentului regulament.

Art34
La capturarea, manipularea, lncarcarea ceinilor fera stapan in autovehicule gi transportul acestora se
intezic urmAtoarele :

a) lovirea, renirea, mutilarea in orice mod a cainilor ;

b) manipularea acestora intr- un mod care le provoaca dureri sau suferinte inutile;
c) Impugcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a cainilor aflali In culti sau imobilizali ln
lant;
d) capturarea cainilor care nu sunt agresivi, nu sunt suspecli de a fi turba[i sau nu sunt situa[i in spatii
inaccesibile, prin administrare de la distante a medicamentelor stupefiante sau psihotrope ;

e) transportarea cainilor fere cugti individuale de transport ;

0 transportarea cainilor in mUloace de transport neventilate corespunzetor.

Art. 35
In cadrul activitdlii de capturElre a cainilor fara sEpan, imediat dupi capturare acestorEl, personalul
specializat din cadrul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere stapan din Municipiul Piatra
Neaml completeazd formularul individual de capturare conform modelului din ANEXA 6 din prezentul
regulament, cuprinzand informaliile minime privind cainii fare stapan capturati.

Art. 36
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea ceinilor fara stapan din Municipiul Piatra Neaml este
obligat sa asigure tuturor animalelor cazate in adapostul public din municipiul Piatra Neaml, hrana gi

ape In cantitate suficientS, posibilitate de migcare suficiente, tratament medical, Ingri.iire gi atentie, ln
conform'rtate cu prevederile Art. 5 din Legea nr. 2OS|2OO4, cu modificirile gi completarib ulterioare gi

cu prevederile ANEXEI 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL V
lnformarea populaliei in vederea revendiclrii gl adoptiei cainilor fira stdpan din adapostul
public din municipiul Piatra Neaml. Notificarea delinitorilor

Art.37
Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fere stipan din Municipiul Piatra Neamt are
obligatia de a promova adoplia gi revendicarea acestora gi de a informa constant populatia cu privire

la programul de functionare a adepostului public pentru cainii fere stepan, asigurand transparenta.

Art.38
ln vederea Indeplinirii obligaliei prevazuta h Art.37, operatorul Serviciului public pentru gestionarea
ceinilor filra stiipan din Municipiul Piatra Neamt desfeloare urmetoarele activitlti :

a) amena.iarea de panouri speciale la intrarea Tn adepostul public pentru cainii fare stepan din
municipiul Piatra Neamt gi in spaliile de primire a vizitatorilor din incinta adepostului public. Panourile
de afiiaj trebuie sa contin5 cel pulin urmatoarele informalii :

ai. data li locul capturerii fiec5rui lot de caini, precum Si numarul cugtilor in care cainii respectivi sunt

cazali i

a2. adresa sediului Serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor firi stipin Municipiul
Piatra Neamt, adresa adapostului public, adresele de e-mail, precum gi numarul cugtilor in care cainii
respectivi sunt cazali ;

a3. prolramul de vizitare a adepostului 9i programul de revendicare a cainilor fera stapan ;

b) crearea de website -ri pentru accesul publicului la informaliile prevAzute la lit.a) ;

c) organizarea periodic6 de targuri de adoptie a cainilot fera stepSn din municipiul Piatra Neaml.

Serviciului pentru gestionarea cainilor fere st5pen din Municipiul Piatra Neamt,cu numArul de



Ar| 39
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stApan din Municipiul Piatra Nea
lncheia parteneriate cu organizaliile de protectia animalelor interesate de promovarea adopti
sterilizarea cainilor

Art. 40
(1) ln cazul in care cainele fera stepan intrat Tn adepostul public din municipi
identificat printr - un mijloc de identificare aprobat potrivit legii, operatorul "Se
gestionarea cainilor fArS stepan din Municipiul Piatra Neaml'are urmetoarele ob
a) sa stabileasca identitatea proprietarului, pe baza datelor de identificare ale cai
evidenle a cainilor cu stepan ;

b) sd notifice proprietarilor cainelui, in termen de maxim 24 ore de la identificarea proprietarului, prin
telefon, e-mail sau prin alte mijloace in baza datelor inregistrate in Registrul de evidenta a cainilor cu
stapan.
(2) Proprietarii care constate disparilia cAinelui sau care sunt anuntati de operatorul Serviciului pentru
gestionarea cainilor fare stapan din Municipiul Piatra Neaml, ci animalul se afle in custodia lor au
obligalia se se prezinte la adapostul public din municipiul Piatra Neamt, se revendice gi sa preia
cainele/cainii pe care Ii detin, ln termen de maxim 7 zile de la data anuntului.

Art. 41
(1) In vederea recupererii cainelui/cainilor revendicali, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor
cheltuite pe perioada stalionerii acestora In adipost, In cuantumul stabilit prin hotirarea Consiliului
Local al Municipiului Piatra Neamt.
(2) Achitarea sumelor de citre proprietari se va face inainte de recuperarea ceinelui revendicat
din adipostul public din municipiul Piatra Neam!.

CAPITOLUL VI
Revendicarea ti adoptia

Att. 42
ln termen de 14 zile lucratoare, cainii capturati gi Inregistrati in evidenla adapostului public din Piatra
Neaml, pot fi revendicati sau adoptali dupe cum urmeaze :

f . in primele 7 zile lucrAtoare de la data Inregistrarii in evidenlele adapostului public din municipiul
Piatra Neaml, caini pot fi revendicali de catre proprietari ;

2. dupa expirarea termenului de la lit. a) gi pane h expirarea termenului de 14 zile lucretoare, cainii
pot fi revendicali sau adoptali de persoane fizice sau juridice, din lare sau din strainState, in condiliile
prezentului regulament ;

3. cererile de adoplie se pot introduce imediat ce cainele a fost cazat in adapostul public din Piaka
Neaml, iar preluarea cdinelui de cetre adoptator se poate face incepand cu a 8-a zi lucretoare din
momentul cazdrii cainelui In adepost, dac6 acesta nu a fost revendicat ;

4. dupl expirarea primelor 7 zile lucratoare de stationare a cainelui in adepost, In cazul in care cainele
nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul se i$i recupereze cainele de la adoptator
daca dovedegte ca a fost In lmposibilitatea de a introduce cererea de revendicare In primele 7 zile
lucr5toare;
5. Incredinlarea cdinilor spre revendicare sau adoplie se fiace numai dupa ce acegtia au fost
consultali de medicul veterinar de libera practice, angajat sau cu contract incheiat cu operatorul
Serviciului pentru gestionarea cainilor fere stApan din Municipiul Piatra Neaml, deparazitali, vaccinali
antirabic, sterilizali gi identificali. Cainii fare staipan care nu apa4in rasei comune, metigii acestora, nu
vor fi stedlizali in situalia care sunt revendicati sau adoptali.
6.revendicarea gi adoptia cainilor din adepostul pubtic din Piatra Neamt de catre solicitanti se face pe
baza unei unei declaratii - anga.iament, conform modelelor din ANEXA 3 li ANE)(A 4, din prezentul
regulament

Art.43
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fAra stepan din Municipiul Piatra Neaml are
obligalia se inapoieze cainii revendicali imediat dup, inregistrarea ii verificarea veridicitalii cererii de
revendicare, potrivit programului de lucru al adepostului.

fuft,44
In perioada celor 14 zile lucratoare de stalionare a cainelui far: stapan in adipostul public,
proprietarul care revendice are prioritate in fala persoanei care intenlioneaza se adopte acelagi ceine,
chiar li ln cazul In care cererea de adoptie este anterioara cererii de revendicare.

Art. 45
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea ceinilor fira stepan din Municipiul Piatra Neam! are
obligalia se se asigure ci adoplia din adapostul public se face cu respectarea urmatoarelor condilii :

1. prezentarea de cStre adoptator a dovezii proprietatii sau posesiei spatiului, din care se rezulte
condiliile corespunzatoare de cres,tere gi adipostire a cainilor ;



2.prczenlarca de cetre adoptator a dovezii resurselor materiale pentru cregterea gi lntreline
cainilor
3.prezentarea de catre adoptator a acordului asociatiei de proprietari sau, dupa caz,
cazul adopterii a mai mult de 2 ceini.
4. inregistrarea, imediat dupe adoplie, a cainelui in Registrul de evidenF a cainilor fera s

.i\

Art.46
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapa
dA spre revendicare sau adoplie ciini, are obligalia sa ii lnregistrez
cu stapan, ln termen de 48 de ore de la data revendicirii/adopliei.

n din Municipiul Piatra
e in Registrul de evidenla a n

, t.L

4n.47
(l)Adoplia se face gratuit, pe baza declaratiei - angajament conform ANEXA 3 $i ANEXA 4 din
prezentul regulament.Cererile de adoplie se adreseaza operatorului Serviciului public pentru
gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Piatra Neamt.

Art. 48
(1)ln cazul in care cainele adoptat va fi tinut intr - un spaliu deschis aflat pe proprietate privata,
adoptatorul trebuie sa face dovada, pe care o prezinte operatorul Serviciului public pentru gestionarea
cainilor fere stapan din Municiupiul Piatra Neamt, proprietilii sau posesiei unei suprafete de teren
care s; permita amplasarea unor padocuri sau a unor cugti, cu respectarea prevederilor Art.6 alin. (4)
gi (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor,
aprobate prin Ordinul pregedintelui Autoritelii Nalionale Sanitare Veterinare gi pentru Siguranla
Alimentelor gi ministrul internelor 9i reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2)ln cazul in care cainele va fi adapostit in locuinla adoptatorului, acesta trebuie sa face dovada
existenlei unei suprafete locative de minimum 2,5 metri petrali pentru fiecare caine adoptat.Dovada va
fi prezentatZi operatorului Serviciului specializat pentru gestionarea cainilor ftrrd stiipin Municiupiul
Piatra Neamt.

Art. 49
(1) Persoana care adopta mai mult de 2 caini din adepostul public pentru ceini fare stepan din
municipiul din Piatra Neamt gi Ii adapostegte Intr - un bloc de locuinle in care existe asocialie de
proprietari, aceasta trebuie sa prezinte operatorului Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera
stepan Municipiul din Piatra Neaml, la momentul depunerii cererii de adoptie,acordul asocialiei de
proprietari.
(2) ln cazul ?n care persoana care adopta mai mult de 2 caini din adapostul public pentru cainl fari
stepan din municipiul din Piatra Neamt gi ii ad;postegte lntr- un imobil, altul decat bloc de locuinle
prevezut la alin. (1), In care locuiesc mai multe persoane, aceasta trebuie se prezinte operatorului
Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din Municipiul Piatra Neaml, la momentul
depunerii cererii de adoptie gi acordul vecinilor.

Art- 50
Asocialiile gi fundatiile pentru proteclia animalelor care delin adaposturi, precum gi persoanele fizice gi
juridice cu sediul sau domiciliul In strainitate, care intenlioneaze sa adaposteasce animale adoptate
ln afara lerii, sunt exceptate de la obligalia prezenterii acordului vecinilor.

Art.51
Este intezis abandonul cainilor revendicali ori adoptali in conditiile O.U.G. nr.155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fare stapan.

CAPITOLUL VII
Adoptia la distanle a cainilor feri s6pan din adapostul public din municiplului Piatra Neam!.
Prelungirea perioadei de stationare in adepost a ciinllor nerevendicali, neadoptali direct ti
neadoptati la distantl

An. 52
(1)lncepand cu a 8 - a zi de stationare a cainilor fere stapan in adepostul public din municipiul Piatra
Neaml, acegtia pot fi adoptati la distan{5 de cetre persoane flzice sau juridice din lar5 gi din
strainetate.
(2)Adoplia Ia distanF se realizeaza prin completarea unei declaralii - angajament al cirei model este
prevazut In ANEXA 5 la prezentul regulament.
(3)Formularul prevazut la alin. (2) poate fi completat gi semnat gi in format electronic, firi a fi
necesare prezenta adoptatorilor.
(4)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara st5pan din Municipiul Piatra Neamt are o
serie de obligalii in ce privegte ceinii adoptali la distante respectiv: identificarea , inregistrarea in
Registrul de evidenta a cainilor cu stapan, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea gi relocarea ln alte
cugti special destinate, pentru ceinii adoptati la distanF.
(s)Dup; completarea formularului de adoplie ( declaralie - angajament) la distanla 9i identiflcarea
cainilor fara stepan adoptali prin aceaste proceduri, operatorul Serviciului pentru gestionarea cdinilor

n



fire stepan din Municipiul Piatra Neam{ are obligatia sa prelungeasce termenul de adepostire a
cainilor adoptali pe durata respectarii de catre adoptator a obligaliilor materiale asumate prin
declaralia de adoplie Ia distanle.
(6) Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fere stepan din Municipiul Piatra N
obligalia de a anunla, in termen de 2 zile lucratoare, pe adoptatorul la distantd in legetu
situalie care intervine In starea de sanatate a cainelui adoptat.

Art, 53

,\/

,. Q

t,

-t\

(1)Persoanele care adopta la distanla dini firi stapan suporte toate cheltuielile nece
menlinerea cainilor in adapost. Plata cheltuielilor de lntrelinere, cu exceplia tratamentelor
face in avans pentru o perioada de cel putin 30 de zile.
(2)Cheltuielile de lntrelinere in addpostul public din municipiul din Piatra Neaml, a cainilor fa
adoptati la distanta sunt stabilite prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Piatra Neaml

res

(3)La stabilirea sumei prevazute la alin.(2) se vor calcula prin deviz estimativ urmetoarele elemente de
cost: hrani uscate, medicamente de uz veterinar, costuri de personal, utiliti[i, materiale.
(4)Costurile eventualelor tratamente medicale se aduc la cunogtinla adoptatorilor la distanla de cetre
operatorul serviciului pentru gestionarea cainilor fare stapan din Municipiul Piatra Neamt, inainte ca
acestea se fie efectuate; decizia de a trata cainele gi implicit, de a suporta costurile aferente
tratamentelor medicale apa4ine adoptatorului, care trebuie se gi - o exprime in termen de 24 de ore
de la luarea la cuno$tinte a acestora, urmand ca acestea sa fie achitate in termen de 5 zile de la
finalizarea tratamentelor.
(S)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fdra stapan din Municipiul Piatra Neaml are
obligalia sA utilizeze donaliile efectuate de persoanele care adopta la distanla, numai pentru
lntrelinerea gi, dupi caz, tratarea cainilor adoptati prin aceastd procedura.
(6)Adoptia la distante inceteaze daca adoptatorul nu respectil, pentru o perioada de 14 zile lucretoare
consecutive, obligaliile asumate prin declaratia - angajament de adoptie la distanta sau dace acesta
nu comunice decizia de a trata ceinele gi, implicit, de a suporta costurile aferente tratamentelor
medicale in termenul previzut de 5 zile de la finalizarea tratiamentelor.
(7) Numarul ciinilor adoptali la distanta de o persoane nu este limitat.

Art. 54
(1) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fard stapan din Municipiul Piatra Neaml
este obligat sa dea curs cererilor de adoplie la distanF in limita capacitatii de adapostire.
Q) Pane b ridicarea tuturor ceinilor de pe raza municipiului Piatra Neaml, numerul cainilor adoptali la
distanle nu poate ocupa mai mult de o treime din locurile disponibile In adepostul public pentru ceinii
fAra stapan din municipiul Piatra Neamt.
(3) Pe perioada stalionerii in adepostul public pentru ceinii fera stapan din municipiul Piaka Neamt,
cainii fere stipan adoptati la distanF pot fi preluati oricend de citre adopator sau pot fi adoptati in
conditiile prezentului regulament, cu acordul adoptatorului la distanta.

Art. 55
Serviciul public pentru gestionarea cainilor fere stiipan din Municipiul Piatra Neam!, respectiv
operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fire stdpan din Municipiul Piatra Neaml, poate
prelungi cazarea peste perioada de 14 zile lucratoare pentru cainii care nu au fost revendicali,
adoptali sau adoptali la distantS, daca exista spatii suficinte de cazare gi resurse linanciare pentru
lntretinerea lor.

CAPITOLUL VIII
Participarea asocialiilor gi fundaliilor pentru proteclia animalelor la acliunile de capturare,
adApostire, deparazitare, vaccinare, sterilizare gi revendicare sau adoplie a cainilor firi stipan

Art.56
(1) Asociatiile gi fundaliile pentru protectia animalelor interesate, asiste prin reprezentantii acestora,
la acliunile de capturare, ad5postire, deparazitare, vaccinare, sterilizare gi revendicare sau adoplie a
cainilor far5 stepan, efectuate de c5tre operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor f;re
stepan din Municipiul Piatra Neaml, in baza unei solicit5ri scrise.
(2) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea ciinilor fdri stapan din Municipiul Piatra Neaml,
inregistreaza gi gestioneaza soliciterile asociatiilor gi fundaliilor pentru proteclia animalelor pentru
participarea la acliunile previzute la alin. (1).
(3) Reprezentantii asocialiilor 9i fundatiilor pentru proteclia animalelor care participe la examinarea
medicaE trebuie sa aiba studii de specialitrate In acest domeniu-
(4) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere stapan Municipiul Piatra Neamt, va
comunica informatiile cu privire la acliunile de capturare, adepostire, deparazitare, vaccinare,
sterilizare gi revendicare sau adoplie a cainilor fare stapan, asociaiiilor s,i fundaliilor pentru proteclia
animalelor inregistrate care au solicitat participarea la actiunile prevazute la alin. (1), prin mijloace
electronice gi vor fi publicate pe site - urile web al acestuia.
(5) Activitalile prevazute la alin. (1) se desfa$oara in absenla reprezentantilor asocialiilor Ei fundatiilor
pentru protectia animalelor in urmatoarele situatii :

a) nu existe o solicitare formulata potrivit prevederilor alin. (2) 9i (3) de catre asocialiile gi fundatiile
pentru proteclia animalelor :



b)reprezentantii asocialiilor gi fundatiilor pentru proteclia animalelor interesate nu s-au prezentat la
locul $i in intervalul orar in care erau programate actiunile respective.
(6) Reprezentantii asocialiilor gi fundatiilor pentru protectia animalelor care participi la activitatile
prevazute la alin. (1) au obligalia de a nu perturba buna desfegurare a activitetilor respective.
(7) Tn cazul in care existi solicitari in ceea ce privegte montarea unui sistem de monitorizare video cu
redare on - line, streaming - live, In spatiile de cazare a cainilor din ad5postul public pentru cainii fera
stapan din municipiul Piatra Neaml, din partea unor persoane fizice sau juridice, care asiguri pe
cheltuiala proprie din punct de vedere material achizitionarea, montarea gi
opeftrtorul Serviciului pentru gestionarea cainilor f5re stepan din Municipi
permite acest lucru

CAPITOLUL IX
Examinarea medicall a cainilor

Art. 57
(1) Cainii f5re st5pan cu semne clinice de boale sunt inregisrali gi examinafi
sosirea in adipost. Evaluarea stdrii de senetate a cainilor fara stepan cazati in
cainii fer; stepan din municipiul Piatra Neamt se face periodic, de cate ori este necesar.
(2) Medicul veterinar de libere practice, organizat in conditiile legii, incadrat sau cu contract la
operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere stepan din Munlcipiul Piatra Neamt,
evalueazi stiarea generala de sanetate a cainilor cazati In adapostul public.
(3) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cAinilor firi st5pan din Municipiul Piatra Neamt
are obligatia se se asigure ce documentele care dovedesc efectuarea examenelor medicale, precum

Si rezultatele respectivelor examene sunt arhivate Impreune cu figa de observalie a cainelui fere
stapan gi pestrate pentru o perioada de minim 3 ani de zile.
(4) Cainii bolnavi incurabil sunt eutanasiati ln termen de 48 de ore de la stabilirea diagnosticului, daca
nu sunt adoptati in aceasti perioade, in condi{iile prezentului regulament.
(5) Reprezentantii asocialiilor gi fundaliilor pentru proteclia animalelor interesate pot participa la
examenul medical al cainilor, in baza unei solicitari scrise adresate operatorului Serviciului public
pentru gestionarea ceinilor fara stepan din Municipiul Piatra Neaml.

CAPITOLUL X
Eutanasierea cainilor feri stepin 9i neutralizarea cadavrelor

Art. 58
(1) Cainii diagnosticali cu boli incurabile in urma examenului medical efectuat pot fi eutanasiali in
conditiile prevezute in prezentul regulament.
(2)Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, in urma unui examen medical, efectuat de medicul
veterinar Incadrat sau in contract cu operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere
stepan din Municipiul Piatra Neamt, examen la care pot asista reprezentianti din partea organizatiilor
guvernamentale pentru proteclia animalelor, in baza figei de observa[ie, vor putea fi eutanasiate
imediat.
(3) ln cazul in care animalul diagnosticat cu o boalS incurabil5 este identificat, acesta poate fi
eutanasiat numai cu permisiunea proprietarului.
(4) Este intezi$ eutanasierea cainilor fere stepan care nu suferi de boli incurabile Inainte de
expirarea termenului de 14 zile lucritoare de la cazarea cainilor in adepostul publlc pentru cainii fara
stepan.

Art.59
(1) Cainii nerevedicali sau neadoptati, neadoptati la distanle,sau mentinuli in adepost, dupa expirarea
termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, pot fi eutanasiatiln baza uneidecizii emise de
cetre persoana Tmputemicite ln acest sens de catre primarul Municipiului Piatra Neamt,ln termenul
stabilit prin aceasta decizie.
(2) Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare caine ln parte, dupd ce se constata ca au fost
parcurse toate etapele gi respectate termenele de stiationare in adapost pievazute ln prezentul
regulament.
(3) Pgnt la indeplinirea procedurii de eutanasiere, €inii pot fi revendicati sau adoptali.
(4) Decizia de eutanasiere a cainilor care nu au fost revendicati, adoptati, adoptati la dlstanla sau
men{inuti ln adapost, dupa expirarea termenului de 14 zile lucratoare de la cazarea acestora, va fi
emisA prin complelarea de citre imputemicitul primarului Municipiului Piatra Neamt, a unui formular
special al cerui model este prevezut In ANEXA 7 la prezentul regulament.
(5) lmputernicitul primarului Municipiului Piatra Neamt emite decizii de eutanasiere exclusiv pentru
cainii fari stipan din adapostul public pentru cainii fara stepan din municipiul Piatra Neaml.
(6) Eutanasierea cainilor este efectuata numai de cetre medicul veterinar de libere practica, organizat
in condiliile legii, Incadrat sau in contract cu operatorul Serviciul public pentru gestionarea cainilor fere
stdpdn din Municipiul Piatra Neamt.



Art.60
(1) Lista medicilor veterinari de libera practice, organiza li conform legii, care pot asista la p
de eutana siere este lntocmite de Colegiul Medicilor Veterinari Si posbte pe site - ul web al
(2) Asociatiile gi fundaliile pentru proteclia animalelor pot fi reprezentate la nl
eutanasiere de cetre medici veterinari prev5zuti la alin. (1)

Art.61
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Adlpostul public pentru cainii fere stapan din municipiul Piaka Neamt va fi dotat cu,.t
chirurgie cu respectarea normelor sanitar veterinare in vigoare. ln ac'este sdli se vor iJ
intervenliile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum gi eutanasierea.
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Art.62
Eutanasierea cainilor din addpostul public pentru cainii fAre stapan din municipiul Piatra Neaml se face
conform ghidului pentru eutanasierea animalelor, aprobat de citre Colegiul Medicilor Veterinari, in
conformitate cu recomanderile Organizaliei Mondiale pentru Senitate Animale, cu respectarea
prevederilor Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenliei europene pentru proteclia animalelor de
companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003.

Art. 63
(1) Cadavrele cainilor eutanasiati, mo4i din alte cauze in adepostul public a Municipiului Piatra
Neamt vor fi transportate gi eliminate cu respectarea normelor sanitar - veterinare in vigoare.
(2) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainitor fara stapan din Municipiul Piatra Neamt,
care administreaza $i adapostul public pentru ciinii Hr5 stapan a Municipiului Piatra Neamt, are
obligatia se detin5 un contract Incheiat cu o unitate de ecarisare/neutralizare a cadavrelor autorizate
sanitar - veterinar, conform prevederilor legale ln vigoare.

CAPITOLUL XI
Sterilizarea gi vaccinarea ciinilor. Menlinerea igienei de citre detinitori

Art.64
(1) Persoanele fizice sau juridice, asocia{iile gi fundaliile pentru proteclia animalelor care detin c6ini de
rase comuna sau metigi ai acestora, pe teritoriul lerii, au obligatia sI Ii sterilizeze pane cel tarziu la
data de 1 ianuarie 2015.
(2)Delin5torii cainilor de rasa comuna sau metisilor fitali dupa data de 1 ianuarie 2015 au obligalia sa
sterilizeze puii astfel :

Femelele la varsta de 4 - 6 luni ;

Masculii la varsh de 6 - 8 luni.
(3)Cainii fare stepan din adapostul public pentru cainii fera stapan din municipiul Piatra Neaml, care
nu apa4in rasei comune nu vor fi sterilizati in situalia In care sunt revendicati sau adoptali.
(4)Operatorul Serviciului pentru gestionarea cainilor fdra stapan din Municipiul Piatra Neaml, are
obligalia si sterilizeze cainii de rasi comunS sau me$iii acestora revendicati, adoptali sau menlinuli
in adipost, precum gi femelele gestante.
(s)Sterilizarea femelelor gestante, a femelelor revendicate, adoptate sau menlinute ln adepost se
rcalizeaze cu prioritate.
(o)Sterilizarea cainilor fare stapan de rase comuna sau a metigilor acestora revendicali, adoptali sau
menlinuli in ad5postul public din Piatra Neamt se realizeaze prin orhidectomie pentru mascului gi
ovariohisterectomie pentru femele.
(7)Prin exceplie de la prevederile alin.(6), sterilizarease poate realiza gi chimic cu produse omologate
in Unuiunea EuropeanS.
(8) Efectuarea operaliunii de sterilizare este consemnata In cametele de senatate ale ceinilor gi in
Registrul de evident; a cainilor cu stepan de cetre medicul veterinar de libera practice, incadrat sau
Tn contract cu operatorul Serviciul public pentru gestionarea cainilor fira stipan din Municipiul Piatra
Neaml, ln condiliile legii.

Art.65
(1)Este interzise sterilizarea cainilor de ras5 comune ori a meti;ilor acestora a ciror stare de sAn;tete
nu permite efectuarea respectivei operatii medicale, precum gi a cainilor utilitari.
(2)Motivele medicale ale exceptirii cainilor de la sterilizare trebuie mentionate de medicul veterinar de
libere practica, organizat in condijiile legii, ln carnetul de senatate al cainelui gi in registrul de evidenta
a cainilor cu st?ipan.
(3) Sterilizarea cainilor de rase comune sau a metigilor acestora se poate efectua Fi cu ajutorul
clinicilor veterinare mobile.

Art.66
(1) Detinetorii de c6ini sunt obligali ca , la iegirea cu acegtia in spa[iile publice, sa aibS asupra lor
carnetul de sinetate al acestora.
(2) In carnetele de s5n5tate ale ceinilor este obligatorie consemnarea num5rului microcipului, a
sterilizerii, in cazul c6inilor de ras5 comunA sau al metigilor acestora, iar ln cazul celor exceptali de la
sterilizare, motivele medicale ale excepterii cainilor de la sterilizare.
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Art. 67
In vederea mentinerii igienei in spaliile publice, delinatorii de caini au urm5toarele obligatii
a) sa ridice dejecliile produse de animalele pe care le delin in spatiile publice, din spali
acestora, din holurile gi din ceile de acces ale spaliilor locative ;

b) sa nu arunce dejec[ii animaliere fn spatiile publice, Tn spaliile adiacente acestora, rni.
caile de acces ale spaliilor locative
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CAPITOLUL XII
Evidenlele obligatorii in adipostul public pentru cainii ,ara stepan din municipiul P

Art.68
(1)Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera st5pan din Municipiul Piatra Neamt are
obligalia, ca la sediul adapostului public pentru cainii fera stapan sa tine o evidenla a tuturor
tratamentelor medicale efectuate gi a numerului de animale moarte.
(2)ln registre speciale, vizate de medicul veterinar de libere practica, organizat in conditiile legii,
incadrat sau in contract cu operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fera stdpdn din
Municipiul Piatra Neamt trebuie consemnate In mod obligatoriu urmltoarele date: numerul unic de
identificare, data gi locul capturerii, data gi ora cazarii in addpost, caracteristicile individuale ale
animalului, numarul de caini fara prinsi, revedrcali, adoptati, menlinuti in adepost, adoptali la distanla,
eutanasia{i, motivul eutanasierii, substanta utilizata pentru eutanasiere Si numele persoanei care
rcalizeaza eutanasia , numarul de identificare, numArul figei de adoplie,data deparaziterii, data
vaccinirii antirabice, data sterllizerii, precum $i persoanele care au instrumentat manoperele
respective.
(3)Registrele speciale in care sunt consemnate datele prevazute la alin.(2) sunt gestionate conform
procedurilor stabilite de cetre Autoritatea Nationala Sanitara VeterinarS gi pentru Siguranta
Alimentelor.
(4)Operatorul Serviciului public pentru gestionarea ceinilor fare stdpdn din Municipiul Piatra Neaml va
asigura la sediul adepostului public pentru cainii fare stapan, in afare de evidenlele cerute la alin. (1)

?i (2) gi urmetoarele registre : registru consum medicamente, registru imunologic, registru consum
toxice, registru gestionare substante utilizate pentru etanasiere gi acte de dezinfectie.
(5) Adepostul public pentru cainii fara stapan din municipiul Piatra Neaml, respectiv operatorul
Serviciului pentru gestionarea ceinilor fari stapan din Municipiul Piatra Neamt, are obligatia sa
respecte prevederile Ordinului pre$edintelui Autoritelii Nationale Sanitar Veterinare li pentru Siguranla
Alimentelor nr. 80/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare pentru siguranta alimentelor
privind stabilirea documentelor gi evidentelor veterinare necesare in cadrul activititii de neutralizare a
degeurilor de origine animali, cu modificarile gi completarile ulterioare.
(6)Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor ftir5 stepen Municipiul Piatra Neamt are
obligalia se pestreze registrele prevazute la alin.(2) Si (4) pe o perioada de cel pulin 3 ani gi trebuie
sa fie puse la dispozilia auto t5lilor competente atunci cend se efectueaze inspecliile oficiale sau la
cererea acestora.

CAPITOLUL XIII
Drepturile gi obligatiile administralirei publice locale

Art69
Autoritatea administratiei publice locala aqioneaze in numele gi in interesul comunitalii locale pe care
o reprezinte gi respunde pentru:
a) modul in care gestioneaza gi administreaza bunurile proprietate a Municipiului Piatra Neam!,
aferente Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere stepam Municipiul Piatra Neaml;
b) modul in care organizeaza, coordoneaza li controleaze Serviciul public pentru gestionarea c3inilor
fara stepan din Municipiul Piatra Neaml.

Art.70
Autoritatea administratiei publice locala are urmatoarele atribulii :

a)stabilirea strategiilor de dezvoltare gi funclionare a Serviciul public pentru gestionarea cainilor fere
stepan Municipiul din Piatra Neaml;
b) luarea iniliativelor gi adoptarea hot5rarilor privitoare la Serviciul public pentru gestionarea cainilor
fara stepan din Municipiul Piatra Neaml;
c) exercitarea competentelor gi responsabilitatilor ce le revin potrivit legislaliei in vigoare referitoare la
Serviciul public pentru gestionarea c€inilor fdri stApan din Municipiul Piatra Neaml;
e)aproba structura, nivelurile gi ajustarile prelurilor gi ale tarifelor propuse de operator.

Art. 71

Autoritatea administratiei publice locala are In raport cu operatorul Serviciului pentru gestionarea
cainilor fera stSpan din Municipiul Piatra Neamt urmatoarele drepturi:
a) de a refuza, in conditii justificate, aprobarea ajustarii tarifelor propuse de operator;
b) sa monitorizeze Fi sa exercite controlul cu privire la calitatea serviciului prestat, respectarea
obligatiilor si responsabiliti{ilor asumate de operator gi se ia masurile care se impun in cazul ln care
acesta nu asigura indicatorii de performanle gi continuitatea serviciilor pentru care s-a obliga;



c) sa sanclioneze operatorul Serviciului public pentru cainii fere stapan Municipiul din Piaha Neaml, in
cazul ln care acesta nu asigura continuitatea serviciului ori nu respecte indicatorii de performanlS Si
parametrii de eficienti la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu exceptia situa[iilor
care nu se datorcaze operatorului;
d) sa solicite informalii cu privire la prestare serviciului, la nivelul si calitatea servic
modul de lntretinere, exploatare s,i administrare a bunurilor din proprietatea publicl
Municipiului Piatra Neamt, incredinlate pentru realizarea serviciului

Att. 72
Autoritatea publica localA are urmatoarele obligatii
a) sd aleaga forma de gestiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor
Municipiul Piatra Neaml;
b) in funclie de forma de gestiune aprobate se elabo reze si sd aprobe documentele necesare
organizirii gi desfagurarii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare st;pan din Municipiul
Piaha Neaml ;

c)sa aduce Ia cunogtinla public6, in conditiile legii, hot;rarile gi dispoziliile ale ceror obiect il constituie
Serviciul public pentru gestionarea €inilor ferA stapen din Municipiul Piatra Neamt;
d) si acorde spruin operatorului Serviciului public de gestionare a cainilor fere stApan din Municipiul
Piatra Neam! pe parcursul derulSrii contractului, la initiativa acestuia de a tmbunetlli serviciul prestat,
pentru toate acliunile care nu contravin interesului creSterii calitelii seruiciului;
e) sa respecte gi sa indeplineasce obligaliile asumate prin contract;
q sa achite contravaloarea serviciilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;
g)se pestreze confidenlialitatea, In condiliile legii, a informatiilor cu privire la activitatea operatorului,
altele decat cele publice ;

CAPITOLUL XIV
Drepturile ti obligaliile operatorului

Art.73
(1) Drepturile gi obligaliile operatorului Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stepan din
Municipiul Piatra Neamt se Tnscriu in caietul de sarcini gi Tn contractul de delegare a gestiunii,
urmerindu - se asigurarea gi menlinerea echilibrului contractual pe toata durata de derulare a
acestuia.
(2) Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cAinilor fara stiipan din Municipiul Piatra Neamt,
indiferent de forma de organizare gi/sau de forma de proprietate, are obligalia de a efectua achizitii
publice, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

An.7 4
Operatorul Seruiciului public pentru gestionarea cainilor fara st2ipan din Municipiul Piatra Neaml are
urmetoarele drepturi :

a) se Incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzetor cantitelii gi calit5tii acestora ;

b) se propuna autoritetii publice locale ajustarea periodica a tarifelor, in conformitate cu prevederile
legale ln vigoare;
c) de a exploata in mod direct, pe riscul gi pe rispunderea sa, activitalile gi serviciile publice care fac
obiectul contractului ;

d)de a propune modificare $i/sau completarea prezentului contract, in cazul modificirii reglementarilor
Si/sau a conditiilor tehnico - economice care au stat la baza incheierii acestuia.

Art.75
Operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stepan din Municipiul Piatra Neamt are
urmatoarele obligalii :

a) se IinA evidenle separata gi contabilitate distincti pentru Serviciul public pentru gestionarea
ceinilor fere stapandin Municipiul Piatra Neaml ;

b) sa asigure prestarea SeNiciului public pentru gestionarea cainilor far; stepan din Municipiul Piatra
Neaml conform prevederilor contractuale gi cu respectarea prezentului regulament, a caietului de
sarcini, gi a legislatiei in domeniu;
c) se respecte indicatorii de performanta stabiliti In prezentul regulament ;

d) sa furnizeze Municipiului Piatra NeamJ, D.S.V.S.A. Neaml gi A.N.R.S.V.S.A. toate informatiile
solicitate Si sA asigure accesul la toate informaliile necesare verificerii gi evaluerii funclionarii gi

dezvoltirii serviciului, ln conformitate cu clauzele contractului gi prevederile legale ln vigoare ;

e) s5 detina toate avizele, acordurile, autorizaliile necesare prestarii Serviciului pentru gestionarea
cainilor firi stapen din Municipiul Piaka Neamt, prevazute de legislalia ln vigoare ;

0 se pune in aplicare metode performante de management, care sa conduca la reducerea costurilor
de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenliale prevezute de normele legale in vigoare
pentru achiziliile publice de lucriri, bunuri, servcii ;

g) se inregistreze toate reclamaliile gi sesizarile utilizatorilor intr - un registru gi sa ia toate mdsurile de
rezolvare care se impun ;

h) si permita accesul reprezentantilor asocialiilor, organizatiilor de proteclie a animalelor la operaliile
de capturare, adepostire, vaccinare, deparazitare, adoplie Si eutanasiere, in cazul in care ace?tia



solicite, ln condtiile Art. 29 al HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
OUG nr. '155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cdinilor fara stapan ;

i) sA lgi asigure dotarea tehnicS, materialele necesare gi se dispune de personal specialiozat pentru
prestarea servlciului ;
j) se transmita mportairile lunare Ei trimestriale la Directia Sanitar Veterinard gi pentru Siguranla
Alimentelor Neaml ;

k) sa ia masuri imediate pentru remedierea defecliunilor care afecteaze funclionarea serviciului gi se
Iimiteze durata interventiilor ;

l) se nu subconcesioneze/ lnstrainezennchirieze bunurile de retur primite de la Municipiul Piatra
Neaml in vedere prest5rii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fer5 stapan din Municipiul
Piatra Neamt ;

m) sa plateascS despegubiri persoanelor fizice/juridice pentru traume suferite din cauza agresiunii
cainilor fara stepan de pe domeniul public al Municipiului Piatra Neamf, stabilite prin hoterari ale
instanlelor de judecate definitive gi irevocabile.
n)sa raspunde de eventualele daune materiale 9i morale, generate de prestalia n
serviciului ;

o) sd asigure finanlarea pregStirii gi perfeclionerii profesionale a propriilor salariati ;

CAPITOLUL XV
Drepturile 9i obligatiile utilizatorilor

Art.76
Utilizatorii sereviciului de ecarisaj au urmatoarele drepturi :

,(t

a)acces neingradit la informaliile publice privind Serviciul public pentru gestionarea cainilor
din Municipiul Piatra Neamt ;

b) garantarea accesului gi dreptului de a beneficia de Serviciul public pentru gestionarea cainilor fare
stepan din Municipiul Piatra Neamt din aria de acoperire a operatorului ;

c) de a beneficia de prevederile hoterarilor gi deciziilor cu privire la serviciul de ecarisaj ;

d) se sesizeze autoritalii publice locala orice deficiente constatate in sfera Serviciului public pentru
gestionarea cainilor feri stipan gi sa faca propuneri vizand inleturarea acestora, imbunetetirea
activiteli Si cregterea calitatii serviciului.

{ft.77
Utilizatorii Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stApan, allii decet Municipiul Piatra Neamt,
au urmAtoarele obligalii :

a) sa respecte prevederale prezentului regulament al Sercviciului public pentru gestionarea ceinilor fara
stepandin Municipiul Piatra Neamt;
b) si respecte obligatiile asumate prin semnarea formularelor de revendicare/adoptie, a declaraliei -
angajament privind adoplia la distanF ;

c) si i$i achite ln termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate de operatorul Serviciului
pentru gestionarea cainilor fere stepan din Municipiul Piatra Neamt;
d) sa respecte normele stabilite prin O.U.G. nr. 1552001 privind aprobarea programului de gestionare
a cainilor fara stepan gi H.G. nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
OUG nr. '155/2001, In calitate de persoane care revendicA, adopte, adopte la distanla c3ini fera
stepan, sau in calitatea acestora de delnatori de caini.
e) se nu impiedice operatorul Serviciului public pentru gestionarea ciinilor firi stapan din Municipiul
Piatra Neaml ln desfelurarea activitSlilor specifice, pe domeniul public al Municipiului Piatra Neaml.

CAPITOLUL XVI
Finanlarea " Serviciului public pentru gestionarea cainilor ferA stepan din Municipiul Piatra
Neaml"

Art. 78
(1) Cheltuielile curente pentru asigurarea functionarii gi exploaterii 'Serviciului public pentru
gestionarea cainilor fere stapen din Municipiul Piaka Neamt' gi prestarii activit5lilor edilitar -
gospodareqti specifice acestuia, respectiv pentru intretinerea gi exploatarea infrastructurii edilitar -
urbane aferente, se asigura prin incaslrii de la Municipiul Piatra Neaml in limita bugetului alocat gi de
la utilizatori, pe baza tarifelor, prelurilor/ taxelor legal aprobate, a unor sume reprezentand
contravaloarea serviciilor prestate, prin donatii, etc.,

Art.79
(1)Finalarea gi realizarea investiliilor aferente Serviciului public pentru gestionarea ceinilor fere stapan
din Municipiul Piatra Neamt se fac cu respectarea legislalieiin vigoare privind inilierea, promovarea $i
aprobarea investiliilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari, bunuri gi servicii.
(2)lnvestitiile care se realizeaz5 din fonduri proprii ale operatorului raman in proprietatea acestuia pe

toate durata contractului, dacd la incheierea contractului nu s-a convenit altfel ; in contract se va
preciza modul de repartitie a bunurilor la incetarea din orice cauze a contractului.
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CAPITOLUL XVII
lndicatori de performanti

Art.80
lndicatorii de performanta stabilesc conditiile ce trebuie respectate de operatorul S
pentru gestionarea cainilor fari stepan din Municipiul Piatra Neaml gi au Tn vedere
a) asigurarea continuitalii din punct de vedere cantitativ gi calitativ;
b) prestarea serviciului pentru toti utilizatorii de pe raza administrativ - teritoriale a

,f'!i1/fsl
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municipiului Pi
Neamt ;

c) administrarea gi gestionarea serviciului In interesul comunitilii locale gi adaptarea permanenta la
cerinlele utilizatorilor ;

d) excluderea oricarei discrimineri privind accesul la Serviciul public pentru gestionarea cainilor fara
stapan din Municipiul Piatra Neaml ;

e) respectarea reglementerilor specifice din domeniul serviciului, a protectiei mediului qi al senetailii
populatiei ;

f) implementarea unor sisteme de management al calitalii, al mediului 9i al sen5tatii gi securitilii
muncii;
g)solulionarea reclamaliilor utilizatorilor.

Art 8l
ln vederea urmdririi respectdrii indicatorilor de performanta, opeartorul trebuie sa asigure :

a) gestiunea Serviciul public pentru gestionarea cainilor fere stepan din Municipiul Piatra Neaml,
conform prevederilor contractuale ;

b) evidenla clar5 gi corecte a utilizatorilor ;

c) inregistrarea activitdtilor privind mgsurarea prestatiilor, facturarea, incasarea contravalorii serviciilor
efectuate gi gestionarea documentelor aferente ;

d) inregistrarea reclamaliilor gi sesizArilor utilizatorilor 9i modul de solulionare al acestora.
e) accesul nelngradit al autoritetilor administratiei publice locale, In conformitate cu competenlele gi
atribu{iile legale ce le revin, necesare stabiliriimodului de respectare gi de Indeplinire a obligaliilor
contractuale, calitAlii gi eficientei serviciului furnizauprestat la nivelul indicatorilor de performanle
stabiliti in prezentul regulament gi in contract, modul de administrare, exploatare, conservare gl
mentinere in funcliune, dezvoltare g6/sau modemizare a infrastructurii edilitar urbani incredinFte prin
contract, modului de formare gi stabilire a tarifelor,etc.

Art. 82
lndicatorii de performanti, prevazu$ ln anexa l0 la prezentul regulament, au caracter minimal gi pot
fi suplimentali conform prevederilor legale.

Art. 83
Trimestrial, operatorul Serviciul public pentru gestionarea cainilor fire st5pan din Municipiul Piatra
Neamt va prezenta o informare catre autoritatea publice locale, In care va preciza modul in care au
fost indeplini(i indicatorii de performanle stabilili prin prezentul regulament.

CAPITOLUL XVIII
Dispozitii finale

Art. 84
Serviciul public pentru gestionarea cainilor f5ra stapan din Municipiul Piatra Neaml, respectiv
operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fere stepan din Municipiul Piatra Neamt, are
are obligalia dea raporta lunarli trimestrial Direcliei Sanitiar Veterinare gi pentru Siguranta
Alimentelor Neaml. gi Primariei Municipiului Piatra Neamt - Biroului Gospoderie Comunala, numerul
decaini capturali, revendicali, adoptati, adoptali la distanle, decedali, menlinuli in adeposturi gi

eutanasiati.

Art.85
(1) Tn vederea recupererii cainilor revendicali, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite
pe perioada stationArii acestora tn adepost.
(2) In vederea lncasarii sumelor cheltuite pe perioada stalionarii In adapost a cainilor revendicati $i a
cheltuielilor de ?ntrelinere a cainilor In cazul adop{iei la distanle, operatorul Serviciul pentru
gestionarea cainilor fera stipdn din Municipiul Piatra Neaml va deschide un cont curent in RON la o
unitate bancare, cu destinalie speciale, prin care se vor derula operatiuni de incaseri gi pleli.
(3) Operatorul va prezenta catre PrimAria Municipiului Piatra Neaml, pane la data de 10 a lunii in
curs pentru luna expirate, un raport pentru luna precedentd cu privire la situalia revendicarilor gi
adoptiilor la distante, lnsotit de extrasele de cont.

Art. 86
Sunt inteeise orice activitel ce au drept scop perturbarea sau blocarea bunei desfdgurdri a acliunilor
lntreprinse de operatorul Serviciului public pentru gestionarea cainilor fare stapan din Municlpiul Piatra
Neamt, in conformitate cu prezentul regulament.



numarului de caini fara stapan de pe raza municipiului Piatra Neaml, raporteaze situalia la zi Direc{iei
Sanitar Veterinari gi pentru Siguranta Alimentelor Neamt Ei Primariei Municipiulul Piatra Neaml -
Biroului Gospoddrie Comunald.

Art. 89
Anexele 1,2,3,4,5,6,7,8, I 9i 10 fac parte integranta din prezentul Regulament

Art.90
Prevederile prezentului Regulament al Serviciului public specializat pentru gestionarea cainilor fara
stapan Municipiul Piatra Neaml vor fi actualizate ln functie de modificarile de naturS tehnica,
tehnologica gi legislativa, prin hotarari ale Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt.

CAPITOLUL XIX
Respundere juridica

Art.90
Constituie contraventii urmStoarele fapte din prezentul regulament gi se sanclioneaze dupa cum
urmeaza :

a) nerespectarea dispozitiilor prevazute la Art.25, Art.26, Art. 29, Art.34, Art40 alin.(1) lit.b), Art.63
alin. 7), Art. 65, cu amende de la 2.000 lei la 5.000 lei ;

b) nerespectarea dispozitiilor prevezute la Art.14, Art. 16 alin.(1) 9i (2), Art.26 alin.(1) 9i (2), Art. 32,
Art. 38, Art.54 alin.(1), cu amenda de b 5.000 lei la 10.000 lei ;

c) nerespectarea dispoziliilor prevazute la Art. 58 alin.(3) $i (4), Art. 59 alin.(6), Art.63, cu amendS de
la'10.000 lei la 20.000 lei ;

d) nerespectarea dispozitiilor previzute la Art. 51, cu amende de la 3.000 lei la 6.000 lei ;

e) nerespectarea dispoziliilor prevazute la Art.67, cu amende de la 300 lei la 600 lei.

Art.91
Constatarea contraven(iilor gi aplicarea sancliunilor din prezentul regulament se fac, dupe caz, de
persoane lmputemicite, potrivit atributiilor de serviciu, din cadrul Autoritelii Nalionale Sanitare
Veterinare gi pentru Siguran[a Alimentelor, Ministerului Afacerilor lnterne, precum gi de citre agenlii
constatatori din Politia Locala a municipiului Piatra Neaml sau persoanelor imputemicite de primarul
Municpiului Piqatra Neaml.
Art.92
Prevederile prezentului regulament cu privire la contravenlii lpi sancliuni se completeaza in
conformitate cu prevederile legislaliei, In vigoare, aplicabile.

Art.93
Polilia Locala este obligate sa acorde, la cerere, sprijin pentru izolarea zonei de intervenlie cetgi
pentru constatarea contravenliilor.
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gestionarea ceinilor fard stepan din Municipiul Piatra Neamt, care va
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Serviciul public pentru gestiunea cainilor fare stapan Municipiul Piatra Neamt,
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Anexa I

CONDITII MINIME
,-/

tr

Pentru funcfionarea adlpostului public pentru cdini din municipiul Piatra Neam]

A. Cazarea ciinilor in adtrpostul public al Municipiului Piatra Neamf
L Animalele din adipostul public a Municipiului Piatra Neaml trebuie se fie separate, pentru a se

reduce stresul asupra lor gi pentru a controla bolile.
2. Animalele vor fi separate pe unn6toarele criterii:

stare de sinltate;
virsti;
sex;
grad de agresivitate.

Mamele care allpteazl,vor fi cazate impreuni cu puii.
3. Pardoselile trebuie si fie in panti" cu scurgerea spre exterior sau tn canalizare, pentru a impiedica
acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie si fie flcute din materiale care pot fi u$or
curltate 9i dezinfectate.
4 Perelii dintre cugti trebuie si aibl cel putin 185 cm iniltime gi trebuie se impiedice scurgerea apei gi

a dejecliilor de la o cuqctr la alta.
5. Materialele utilizate pentru perefii cugtilor pot fi urmltoarele:

CErImidi,
Metal incastrat in beton;
B€ton;
Phsn de sArm6.

6. Deasupra perefilor despl(itori se pune o plasl de sArmi cu inllfimea de 60 de cm.
7. Cuqtile exterioare pot fi confectionate din plasd pe st6lpi metalici sau din lemn.
8. Adlpostul trebuie sI aibl drenaj qi instalafii corespunztrtoarc penku depozitarea incdrciturii de
degeuri zilnice. Drenarea existenti la fiecare teren de alergare trebuie si impiedice contaminarea cu
urind sau cu fecale a altor terenuri de alergiri.
9. Trebuie s[ existe un control in ceea ce prive$te incilzirea, ventilafia $i umiditatea corespunzltoare,

in vederea asiguririi confortului animalelor.
10 ln toate zonele cu cuqti trebuie s[ existe un mijloc de circulalie a aerului, fie cu ajutorul
ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care se poati fi deschise.

1l Cugile exerioare trebuie si fie acoperite in mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare in aer

liber, in cazul in care existS, trebuie str fie dotate cu gard gi po4i cu laclte, pentru a impiedica
indep6rtarea neautorizattr a ceinilor.

B. Spafiile petrtru adipostire gi pentru interven{ii medicale din adtrpostul public al
Municipiului Piatra Neamt

l.Cugtile individuale trebuie s[ corespund6 urmEtoarelor standarde minime:
a)pentru cainii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 mp;
b) pentru ciinii de talie mijlocie: l10cmx l48cm sau 1,92 mp1'

c) pentru ciinii de talie mici:91 cmxl22cmsau 1,l0mp;
d) cuqtile comune nu trebuie sI adiposteasce mai mult de 4 cdini pe o suprafali de 6,5 mp.

2.Locurile imprejmuite trebuie s6 aibi urmitoarele dottui:
a) sI existe ape potabild in permanenfi
b) vasele de ap6 si fie curate qi dezinfectate zilnic qi intotdeauna inaintea aducerii unui

nou animal in cuqcS;

il



c) vasele pentru alimentare s[ fie Eezate astfel incit ciinii s[ nu poatii urina sau defeca in '

ele str poati fi curAFte gi dezinfectate ugor;
d) dac[ spaJiite nu sunt inctrlzite, se pun in mod obligatoriu sc6nduri pentru odihntr. gi . . ,

e) pentru culcuqurile cAinilor tineri se vor folosi pituri, prosoape cutii de carton, care idt fi'
curtrFte fi dezinfectate ugor.
3. Trebuie s[ fie asigurat suficient spafiu p€ntru ca personalul sl lucreze comod.
4.Spafiul de primire trebuie si fie corespunzitor acliunilor de adoplie.
5.Sala pentru eutanasie qi locul de depozitare a cadawelor nu vor fi accesibile publicului, iar in limita

posibilitiifilor, pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.
6.Ad[postul public din municipiul Piatra Neaml va fi dotat cu o sal6 de chirurgie sau mai multe, in

functie de capacitate, cu respectarea normelor sanitar veterinare in vigoare. In aceste sili se vor
desf6gura intervenfiile chirurgicale de sterilizare a animalelor, precum gi eutanasierea.

C. Controlul bolilor din adipostul public al Municipiului Piatra Neamf
l. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi inregistrat in fiqa

individuall qi in registrul central.
2. Examinarea se va face de ctrtre medicul veterinar al adlpostului sau in lipsa acestuia, de citre

tehnicianul veterinar.
3.Se va instrui fiecare membru al personalului si recunoasci semnele de boall qi str le aduci la

cuno$tinta personalului veterinar.

D. Hrinirea ciinilor gi curlfenia adlposturilor
I . ClJeii in v6rstI de 6 - 12 slptimini vor fi hrani$ de3 ori pe zi, iar c6inii in vdrsti de peste 12

sIptIm6ni pinl la 12 luni vor fi hrin(i de doul ori pe zi. Cdinii peste un an vor fi hrinifi o dati pe zi.
2.Flrana trebuie si fie intotdeauna proasplti. llrana va fi administrati individual $i supravegheat.
3.Toate cuqtile, boxele qi spafiile inchise vor fi spElate gi dezinfectate zilnic.
4.Fiecare spatiu de cazare va fi cur[fat qi dezinfectat inainte de intrarea unui nou animal.
5.In timpul cur[leniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.

E. Yehiculele
l.Adipostul trebuie si aibtr unul sau mai multe vehicule pentru transportul cdinilor.
2.Vehiculele trebuie str ofere ciinilor siguran[t securitate, protecfie impotriva intemperiilor naturii qi

aerisire adecvati. Fiecare ciine trebuie sI aibtr o cugc6 separati. Trebuie sI existe o cugcE separati
pentru c6inii mo4i qi pentru cdinii bolnavi.
3.Vehiculele trebuie str fie curate gi vizibil marcate cu denumirea serviciului pentru gestionarea
cdinilor {Eri stip6n qi cu numlrul de telefon.
4.Vehiculele trebuie si posede urmltorul echipament: plastr, scare, cu$ti metalice sau din fibrl de

sticltr, instnrmente pentru prindere, trusi de prim ajutor.
5.goferii vehiculelor Eebuie si fie instruifi si acorde ajutor ciinilor bolnavi qi rinifi.
6.Se interzice efectuarea eutanasiei tn vehiculele de transport pentru cAini, dar se permite

tranchilizarea ciinilor ln suferin{i.

l
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NORME privind capturarea $i transportul ctrinilor
la adtrpostul public din municipiul Piatra Neamf

,{. Capturarea ciinilor din municipiul Piatra Neamf
Capturarea cAinilor se va face de cltre personalul operatomluyi Serviciului de gestionare a ciinilor fdr6
st?tpin din municipiul Piatra Neam1, care trebuie sl fie format format din persoane instruite ln acest sens.

l.Capturarea cdinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal.Persoanele care captureazi cflini
f6r6 stitp6n vor fi in mod obligatoriu vaccinate antirabic.
2. Personalul operatorului Serviciului de gestionare a cdinilor f6rl stip6n din municipiul Piata Neam1,
vor lucra in echipe de cSte doi, plus goferul mijlocului de transport qi vor purta echipament de proteclie
adecYat.
3. Personalul calificat poate captura cdini cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea cainilor se vor
folosi crosele speciale formate dintije din aluminiq av6nd la caplt o bucl[ care poate str gliseze sau care
se poate strenge in jurul gdtului cainelui, pentru a permite penoanei calificate sa lini c6inele la distan@ qi
s[ il poati manipula-Bucla trebuie fixattr la ltrrgimea doriti, penau a se evita shngularea c6inelui,
mecanismul de declangare rapid[ fiind utilizat pentru eliberarea ciinelui in caz de urgenll sau atunci cand
este pus intr - o cu$ci- De asemene4 c6inii mai pot fi capturali cu ajutorul cugilor - capcani, in care se
introduce mencarc li care sunt dotate cu uEi mobile, care cad duptr intrarea ciinelui ln cuqctr, aflate pe sol

$i apoi incercate in autovehicule.
4. C6inii foarte agresivi, situali in spalii inaccesibile sau suspec{i de a fi turbari, pot fi imobilizali prin
metode adecvate, cu respectarea legisl4iei sanitar - veterinarc.
5. Se vor utiliza hidroclorura de ketamind gi xylazina. Injectarea pe cale intramusculartr a celor doul
produse in asociere este recomandati pentru cdini, av6nd un efect rapid aproximativ 5 minute, fiind pufin
periculoasf, pentru trecitori.
6. O alti asociere de produse foarte eficienta - etorfinl cu acepromazina poate fi folositi cu resp€ctarea
legislaliei in vigoare.
7. Armele de captur[ nu pot fi utilizate pentru captuarea c{eilor, aceltia putend fi r6nili grav.

B. Transportul cAinilor

l. C6inii docili pot fi transportali pdntr la adtrpost in vehicule inchise de tip camionetil Cainii se vor
transporta in cutti individuale.
2. Se va utiliza un sistem care si reducd la minimum manipularea directi a animalului.
3. Cr4tile pentru transportul animalelor sd fie alese in func1ie de talia animalului. Cuqca trebuie s6 fie
intotdeauna mai lungl decit corpul animalului.Aceste cuqti trebuie s[ fie fabricate din materiale solide
pentru a rezista la uzure Se pot utiliza gi cuqfi din material plastic.
4. Vehiculele trebuie si fie bine ventilate gi s[ protejeze animalele impotriva intemperiilor naturii.

LU
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Anexa 3

FORMULAR DE ADOTTIE/RE\'ENDICARE

CONSILIUL LOCALAL MT]NICIPIULUI PIATRA NEAM|
Serviciul specializat de gestionare a ctinilor fdrtr stiip6n din municipiul Piatra Neaml
Adresa:
Telefon:

DECLARATIE - ANGAJAMENT NR........

SubsemnatuVSubsemnata................. ...domiciliat/domiciliati in
str

jude1uVsectoruI..........................., telefon....................,posesor/posesoare alla BUCI seria.....,
nr...................., eliberat/eliberati de. .,.., la daa de ........................, mi angajez sI
revendic/ sI adopt c6inele cu numtrrul de identificare..,... sau microcipal cu num5rul

....., trecut in cametul de sln6tate, adlpostit de Serviciul de gestionare a c6inilor fErS
stip6n, devenind proprietarul/proprietara acestui4 in unnrtoarele condifii:
1. sE respect normele de lngrijire gi hrlnire a c5inelui;
2. sd prezint periodic cdinele la medicul veterinar, in cazul in care se impune intervenlia acestuia sau
pentru a fi vaccinat;
3 .s[ anunl Serviciul de gestionarea c6nilor fEr6 stipAn, in cazul decesului, furtului, pierderii sau
instlinfuii acestuia, in termen de 15 zile;
4. sl nu abandonez ciinele, s[ il controlez, s[ il supraveghez" iar in cazul in care nu il mai doresc, sd il
predau Serviciului de gestionare a ciinilor fdr[ stlpAn;
5. sI permit reprezentanfilor Serviciului de gestionare a cinilor f6rl stEpin sI monitorizeze ciinele
adoptat;
6. ciinele va fi crescut $i adepostit la urm6toarea adres6:............................
schimbare de locaJie mai mare de l5 zile va fr comunicati telefonic Serviciului de unde s-a f6cut adoplia.

Declar totodati cA delin un numir de ........... c6ini,/nu delin niciun cdine.

Semnltura revendicatorului/adoptatorului,

Semntrtura reprezentantului
Serviciului de gestionare a ciinilor IEri stlpin din municipiul Piatrs Neaml



Anexa 4

FORMULAR DE ADOPTIE/REVENDICARE

CONSILIUL LOCAL AL MT]NICIPIULUI PIATRA NEAMT
Serviciul specializat de gestionare a ciinilor f6r4 stnp6n din municipiul Piatra Neamt
Adresa:
Telefon:

DECLARATTE - ANGAJAMENT NR.........

Subscrisa.............. ..., cu sediul in

la data de ....................., se angajeaztr sA revendice/ si adopte c6inele cu numdrul
de identificare...... sau microcipat cu numtrrul .................................., trecut in cametul de

sInetate, adipostit de Serviciul de gestionare a ceinilor fIr[ stnpAn, devenind proprietaruVproprietara
acestuia, in urmatoarele condiJii:
1. s!. resp€ct normele de ingrijire gi hlnire a c6inelui;
2. sl prezint periodic ciinele la medicul veterinar, in cazul in care se impune intervenlia acestuia sau

pentru a fi vaccinat;
3. sI anunl Serviciul de gestionarea c6nilor fdrl stip6& in cazul decesului, firtului, pierderii sau

instr6inerii acestuia, in termen de l5 zile;
4. sd nu abandonez cainele, se fl controlez, sI il supraveghez, iar in cazul in care nu il mai doresc, sE il
predau Serviciului de gestionare a cdinilor fdrl stnp6n;
5. si permit reprezentanfilor Serviciului de gestionare a c6nilor f{rtr stip6n sI monitorizeze cainele
adoptat;
6. cdinele va fi crescut gi adipostit la urmltoarea adrcstr:.........,......,..... once
schimbare de localie mai mare de l5 zile va fi comunicattr telefonic Serviciului de unde s-a fdcut adoplia-

Declar totodatA cA delin un numtrr de ........... cdini/nu defin niciun c6ine.

Semnltura revendicatoruluVadoptatorului,

Semnltura repr€zrntantului
Serviciului de gestionare a ciinilor f{rtr stlpAn din municipiul Piatra Neam(



Anexa 5

DECLARATIE - ANGAJAMENT PRIVIND ADOPTIA LA
DTSTANTA NR................................

Persoantr juridicl

Subscrisa........... ...., cu sediul in , str
Nr......, judefuVsectorul.................. , telefon........................., adresl de po$ltr electronica.............
inregistrattr la
in calitate de ., legitimat/legitimattr cu BVCI seria......., nr.................,
e liberat/el iberati de

Persoani fizicl

Subsemnatuysubsemnata................. ...........domiciliat/domiciliat?i in.........
str......,.....,.........................., nr..........., b1......., et......, ap......., sc....jude1ul/sectoruI.........................
telefon....................,posesor/posesoare aVa BVCI seria-...., tr..................., €liberat/eliberati de

....., la data de

se angajeaztr str adopte la distanl5 cainele cu numirul de identificare.... sau microcipat cu
numtrrul ..,..............................., trecut in cametul de sinltate, adtrpostit de Serviciul de gestionare a
ciinilor f6r[ sttrp5n Municipiul Piatra Neaml, devenind proprietarul/proprietara acestuia, in urm6toarele
condilii:
l.va suporta cheltuielile de intrelinere in adepostul public stabilite prin hotir6re a Consiliului Local;
2. cdinele adoptat la distanli poate fi preluat oricend de cetre adoptator sau poate fi adoptat direct cu
acordul adoptatorul ui la distante.
in cazut nerespecttrrii de cltre adoptator, pe o perioadtr de 14 zile tucritoare consecutive, a condifiilor
asumate la punctul 1, adopfia la distanp va inceta de &ept.

Data-....................
Semnetua adoptatorului la distanJtr

Semnetura reprezentantului Serviciului specializat de gestionare a cdinilor f6rd st?ipAn Municipiul Piatra
NeamI

lr



Anexa 6

FORMULAR INDTVIDUAL DE CAPTURARE

l.Informafii despre cAine
a) Numlrul de identificare ( dacd existi)
b) Rasa
c) Sex : MtF
d) Culoare
e) Semne particulare
f) Talie : mictr ( sub 10 kg)

mijlocie ( 11-20 kg)
mare ( peste 20 kg)
foarte proaste
proasta
moderati
bunI
foarte bunl

g) Stare generalI:

2.Informaf ii privind capturarea:
a) Ziua........ luna-.........anul........
b) Locul capturtrrii : Zonalcartierul ..., strada.
c) Ora capturarii:

3.Informa(ii privind echipa de capturare:
a) Indicativ mijloc de transport
b) Nume/Prenume
c) Semnetura



Anexa 7

CONSILIUL LOCAL AL MI.JMCIPruLUI PIATRA NEAMT

Serviciul specializat pentru gestionarea c6inilor IIrtr stipAn

DECIZIE DE EUTANASIERE

Nr............/

AvAnd in vedere expirarea termenului de 14 zile lucrltoare de la data captur6rii, in conformitate cu

prevederile Ordonanfei de urgenttr a Guvemului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de

gestionare a cainilor fir4 sttrp6q aprobati cu modific6ri qi completiri pnnl*gea nr.2212002, cu

modificirile qi complettrrile ulterioare, ln care c6inele nu a fost revendica! adoptat, adoptat la distanfi,

sau men{inut in adipost, prin prezenta se decide eutanasierea in termen de ..,.... Zile a cSinelui cu

numlr unic de identificare .......... Sau microcipat cu nwntrrul ......... capturat de cetre

...., in data de ........

Data

tmputemicitul primarului,

Numele qi prenumele

Semnitura



Anexa 8

INFORMATII MINIME PRIVIND CAINELE FAR.{ STAPAN
INTRAT iN ADAPOSTUL PUBLIC DIN MUNICIPIUL PIATRA NEAMT

1. Informafii despre ciine( conform formulsrului individul de cspturare);
2. Informafii privind capturarea $i echipa de capturare ( conform Formularului idMdual de
capturare);
3. Informafii privind cazarea:

a) numlrul unic de identificare atribuit la intrarea in adepost;
b) data gi ora caztrriiin adtrpost;
c) caracteristicile individuale ale animalului,
d) numdrul unic al cuStii;

e) starea de s5netate a animalului:
1. clinic senAtos
2. semne clinice;

4. lnformafii privind eutanasierea:
a) motiwl eutanasieri i;
b) substanla utilizaUi pentru eutanasiere;
c) numele persoanei carc realizeazl, euranasia;

5. Informafii referitoare la adop(ie:
a) numlnrl de identificare,

b) numlrul figei de adoptie;
6. Informaf ii medicgle:

a)data deparazitiirii;
b) data vaccintrrii:
c) data sterilizrrii;
d) persoanele care au instrumentat manoperele.
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Anexa 9

MODELUT rABErUrUr CU EVrDEirrA CANTTOR lN TARCURT

Nr.

crt.

Data

capturerii
Sex Adresa Caracteristici NumSr unic

de

identificare

Microcip/

crotaliu

Observalii
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ANEXA 10

Regulamentul Serviciului public pentru gestionarea cAinilor fErI stdpAn din Municipiul Piatra Neamf

INDICATORI DE PERFORMANIA

Nr.

crt
Unitate
m5suri

Va loa re

an

1 2 3

I MANTA GENERATIINDICATORI DE PERFOR

t.1 Contractarea serviciilor pentru gestionarea ctlnilor firi stipSn
a) Numlrul de solicitlri deimbunatelire a parametrilor de calltate ai activitelii prestate,rezolvate, raportat la

numlrul total de cereri de imbunetitire a activittrtii, pe categorii activit;ti
% 100

t.z Misurarea 9i gestiunea cantitltii serviciilor prestate

a) Numirul de c6ini flri stipen capturali ti transportal la adlpost raportat la numirul de sesizSri primite % 90

b) Numirul de solicit5ri de revendicdri, rezolvate, raportat la numtrrul de solicitJri de revendiclri depuse

conform cerintelor legale
% 100

d)NumIrul de caini adoptali raportat la numlrul de solicitlri de adoplie depuse conform cerinlelor legale %

e)Numirul de ceini adoptali la distanl; raportat la numlrul de solicitlri de adoptii la distanti depuse conform

cerintelor legale
100

f) Numirul de cadavre de cSini eutanatiali sau mo4iin adapost din alte cauze predate la unitatea de ecarisare/

neutralizare autorizatd sanitar - veterinar raportat la num;rul total de c6ini eutanasiali sau mo4i in adApost
100

g) Numirul desesizdri privind activitdtile prestate rezolvate in mai pulin de 5 zile raportat la numdrul total
de sesiziri privind desflSurarea activitllilor

% 95

% 100
h) Numdrul de sesizlri la care operatorul a rlspuns in termenul de 30 de zile de la data primirii reclamaliei,

raportat la numdrultotal de sesizSri

INDICATORI DE PERFORMANTA GARANTAITI2.

2.7. lndicatorii de performanle garantati prin autorizalii pentru prestare a serviciului

nr./an 2Numdrul de incdlcdri ale obligaliilor operatorului, rezultate din analizele gi controalelor organismelor abilitate

2.2. lndicatori de performanti a ceror nerespectare atrage penalitdti contractuale

nr/an
,t

0
it:

a) Numdrul de neconformittrli constatate de autoritatea administratiei publice locale, pentru activitatea

desfSsuratd si neremediate in 2 zile calendaristice

min. J$b) Numdrul de cSini adoptali raportat la numdrul de c6ini fire st;pan capturali ti transportali la addpost

INDICATORI

100
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