
 

 R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

                                HOTĂRÂREA Nr. 

privind completarea si modificarea  Hotărârii Consiliului Local al  

Municipiului Ploiești nr. 502/15.12.2015, privind  gestionarea câinilor cu şi fără 

deţinător din municipiul Ploieşti 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti: 

văzând expunerea de motive a consilierilor Iolanda Băzăvan, Sorin George 

Botez, Marcian Cosma, Sanda Dragulea, Cristian Ganea, Gabriel Minea, Constantin 

Popa, Marilena Stanciu, Răzvan Ursu și Robert Vîscan, și Raportul de specialitate al 

Administrației Parcului Memorial Constantin Stere, prin care se propune aprobarea 

gestionării cîinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești;    

în conformitate cu art. 17, alin 3 lit. “c” şi “d” din Hotărârea Guvernului nr. 

955/15.06.2004 pentru aprobarea regulamentului cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local 

în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind 

aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân aprobată prin Legea 

227/2002 cu completările și modificările ulterioare. 

în conformitate cu Legea 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

în temeiul Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, art. 15 alin. 2, privind regimul 

juridic al contravenţiilor. 

în temeiul Legii nr. 215 din 27/05/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 42/2004 privind organizarea activităţii veterinare 

luând in considerare raportul Comisiei de specialitate nr.1- Comisia de buget 

finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii si prognoze 

din data de ................... 

În temeiul art. 38(2), lit. d din Legea 215/2001, privind administraţia publică 

locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

                                    H O T ĂR Ă Ş T E: 

 

Art. 1 Aprobă completarea și modificarea Regulamentului privind gestionarea 

câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: 

- se modifică și se completează art.1 alineatul (2) din Regulamentul privind 

gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ Gestionarea 

câinilor cu și fără deținător  se face prin sterilizare, identificare, returnare și adăpostire 

temporară sau până la incredințarea permanentă spre adopție”; 

- se modifică art.2 alineatul (i) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu 

și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ gestionarea câinilor fără deținator- 



 

ansamblul de operațiuni care cuprinde capturarea, adăpostirea temporară sau 

permanentă, hrănirea, adăparea, deparazitarea, vaccinarea, identificarea, înregistrarea, 

tratarea medicală necesară, sterilizarea, încredințarea spre adoptie, efectuarea 

programelor corelative educaționale și de informare a populației”; 

- se abrogă art.2 litera j) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și fără 

deținător din municipiul Ploiești; 

- se modifică art.3 alineatul (3) litera b) din Regulamentul privind gestionarea 

câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ cazarea până la adopție a 

câinilor colectați de pe domeniul public pentru că sunt agresivi ori pentru că au fost 

solicitați pentru adopție ori pentru ca au fost pierduți și deținătorii lor au fost 

identificați, in conformitate cu prezenta hotărâre”; 

- se completează și se modifică art.3 alineatul (5) litera b) din Regulamentul 

privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ Câinii 

aduși in adăpost vor fi cazați in condițiile de siguranță cel puțin 3 zile după sterilizare, 

după care pot fi dați spre adoptie”; 

- se abrogă art.3 alineatul (6) din Regulamentul privind gestionarea cainilor cu si 

fără deținător din municipiul Ploiești; 

- se abrogă art.3 alineatul (7) litera b) din Regulamentul privind gestionarea 

câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești; 

- se modifică art.3 alineatul (8) litera a) din Regulamentul privind gestionarea 

câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ Câinii care nu au fost 

adoptați sau adoptați la distanța și sunt declarați câini agresivi în înțelesul prezentei 

hotărâri, pot fi eutanasiați cu condiția ca agresivitatea să fie constantă și confirmată 

printr-un proces verbal de o comisie formată din reprezentantul autorității municipale și 

reprezentantul unei organizații de protecție a animalelor și confirmată prin semnatura a 

minimum doi martori.”; 

- se modifică art.7 alineatul (2) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu 

și fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ Acțiunile de capturare, adăpostire, 

identificare, înregistrare, hrănire, vaccinare, deparazitare, sterilizare, tratare medicală, 

dezinfecție a adăpostului, evaluare a agresivității câinilor, revendicare, adopție, 

eutanasie, completarea registrelor speciale, se vor desfășura in prezența reprezentanților 

organizațiilor de protecție a animalelor.”; 

- se modifică art.9 litera g) din Regulamentul privind gestionarea câinilor cu și 

fără deținător din municipiul Ploiești, astfel: „ desfășurarea activității de capturare, 

tratare și sterilizare a animalelor, cu incălcarea normelor prevazute de prezentul 

Regulament- cu amendă de la 1500-2500 lei”. 

Art. 2. Administrația Parcului Memorial Constantin Stere și Direcția Economică 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri. 

                                                                                  Dată în Ploiești astăzi,……..  

 

Preşedinte de şedinţă,                  Contrasemnează Secretar,   

                                         Simona Albu 
 


