
CONSILIULLOCAL
ALMUNICIPIULUICAMPINA

JUDEJUL PRAHOVA

HOTARARE
privind modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l37/25 septembrie 2008

Avand m vedere expunerea de motive nr.69.332/18 octombrie 2017 a
membrilor Comisiei administratie publica locala, juridic, rela{ii cu publicul, servicii
si comert, munca si probleme sociale, spa|iu locativ, $.a.m.d., prin care propun
modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l37/25 septembrie 2008 referitoare
la aprobarea mfiintarii $i organizarii activita{ii locale de gestionare a cailor confisca{i
ca urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul public sau privat al Municipiului
Campina sau supu$i relelor tratamente $i cruzimi, in cadrul Serviciului administrare
spa{ii verzi;

Tinand seama de:
- raportul de specialitate nr.69.333/18 octombrie 2017, promovat de

Administratorul public al Municipiului Campina;
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

Campina, respectiv Comisia administratie publica locala, juridic, relatii cu publicul,
servicii si comerJ, munca si probleme sociale, spatiu locativ, s.a.m.d.;

- avizul secretarului Municipiului Campina, inregistrat sub nr.69.334/
18octombrie2017;

^

In conformitate cu prevederile:
- art.5 si art.6 din Legea nr.205/2004 privind protec{ia animalelor, republicata,

modificata ^;i completata;
- Anexei la Ordinul nr.75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

privind protec{ia animalelor de ferma;
- art.5, alin.(4) din Ordinul nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 privind protec{ia animalelor;
- art.36, alin.(2), lit."a" din Legea nr.215/2001 privind admimstra{ia publica

locala, republicata, modificata $i completata;
In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea

nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata $i
completata,

Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

Art.I. - Aproba modificarea si completarea Anexei la H.C.L. nr.l37/
25 septembrie 2008 referitoare la aprobarea infiintarii $i organizarii activitaJii locale
de gestionare a cailor confisca{i ca urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul
public sau privat al Municipiului Campina sau supu$i relelor tratamente $i cruzimi,
in cadrul Serviciului administrare spa^ii verzi, conform ANEXEI care face parte
integranta din prezenta hotarare.



Art.II. - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului JudeJului Prahova;
- Primarului Municipiului Campina;
- Administratorului public;
- DirecJiei economice;
- Directiei juridice;
- Directiei Politia Locala;
- Serviciului administrarea domeniului public $i privat;
- Serviciului administrare spa{ii verzi.

Pre$edinte de
Consilier,

dl.Petrescu I )an

Contrasemneaza,
Secretar,

jr. MoIaoveanu Elena

Campina, 26 octombrie 2017
Nr. 175



ANEXA
la H.C.L. nr.l75/26 octombrie 2017

Presedintele sedin{ei,
Consiner, -

dl.Petrestu Ioan

REGULAMENT
de organizare si funcfionare a activitafii locale de gest

a cailor confisca{i ca urmare a abandonului sau izgonirii pe
sau privat aI Municipiului Campina sau supusi relelor tratamente si cruzimi,

in cadrul Serviciului administrare spa{ii verzi

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE

Activitatea locala de gestionare a cailor confisca{i ca urmare a abandonului
sau izgonirii pe domeniul public sau privat al Municipiului Campina sau supusi
relelor tratamente si cruzimi se desfasoara in adapostul amenajat in incinta bazei de
producJie situata pe str.Petrolistului, nr. 11.

Activitatea locala va fi deservita de un angajat contractual de la Serviciul
administrare spa{ii verzi.

Paza animalelor se va realiza prin firma de paza cu care Municipiul
Campina are mcheiat contract de prestari servicii pentru paza obiectivelor.

Activitatea locala va gestiona caii confisca{i ca urmare a abandonului,
izgonirii sau ca urmare a supunerii la rele tratamente si cruzimi.

CAPITOLUL II - DEFINITH

Abandonul - consta in lasarea unui animal aflat in proprietatea si ingrijirea
omului, pe domeniul public, fara hrana, adapost $i tratament medical.

Rau tratament - reprezinta comportamentul brutal, abuzul in utilizarea
animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum $i neasigurarea
urmatoarelor condi{ii:

- un adapost corespunzator;
- hrana si apa suficiente;
- posibilitatea de mi$care suficienta;
- ingrijire si aten^ie;
- asisten^a medicala.
Cruzime fa{a de animale - este considerata in urmatoarele situa^ii:
- omorarea animalelor, cu inten^ie;
- practicarea tirului pe animale domestice sau captive;
- organizarea de lupte intre animale sau cu animale;
- folosirea de animale pentru expozi{ii, spectacole, publicitate, realizare de

filme si in scopuri asemanatoare, daca aceste activita^i le provoaca
suferin^e fizice si psihice, afec{iuni sau raniri;

- abandonarea si/sau alungarea unui animal a carui existen|a depinde de
ingrijirea omului;



- administrarea de substam;e destinate stimularii capacitatilor
animalelor in timpul competi|iilor sportive, sub forma dopajului;

- maltratarea $i schingiuirea animalelor; .
- intervenJiile chirurgicale destinate modificarii aspectului

altor scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechil
corzilor vocale, ablafia ghearelor, coltilotul ciocului $i dm^iloi

- provocarea de suferinJe fizice $i psihice prin orice niijloace;
- despar^irea puilor de mama pana la varsta de minimum opt saptamani de

via{a;
- capturarea animalelor prin alte metode decat cele prevazute de lege;
- folosirea armelor cu tranchilizant in alte situa{ii decat pentru imobilizarea

animalelor.

CAPITOLUL III - DISPOZITH SPECL^LE

Caii confiscati ca urmare a abandonarii $i/sau izgoni{i, cat $i cei supu$i la rele
tratamente sj cruzimi, vor fi caza{i in adapostul care func{ioneaza pe langa Consiliul
local in vederea valorificarii acestora in condi{iile legii pe o perioada de maxim
7 (sapte) zile calendaristice.

In aceasta perioada caii vor beneficia de urmatoarele:
- un adapost corespunzator;
- hrana ^i apa suficiente;
- posibilitatea de mi$care suficienta;
- ingrijire $i atenJie;
- asisten^a medicala.
Costul unei zile petrecute de animal in adapost este de 40 lei.
Caii adu$i in adapost ca urmare a confiscarii acestora vor fi restitui{i

proprietarilor, la cerere, numai dupa plata amenzii contraven{ionale corespunzatoare,
a costurilor aferente costurilor de cazare $i numai in intervalul de 7 (sapte) zile
prevazut mai sus.

^

In situaJia in care caii nu vor fi revendicati in acest interval, animalele vor fi
predate cu titlu gratuit, pe baza de proces - verbal, ServiciuIui de ocrotire a
animalelor si mediului de pe langa Administra^ia Parcului Memorial ,,Constantin
Stere" Ploiesti, mtr-un termen de maxim 10 (zece) zile de la capturarea lor.

Abandonul sau izgonirea cailor pe domeniul public sau privat al Municipiului
Campina reprezinta contraven{ie ^i se sanc|ioneaza cu amenda contraven^ionala intre
1.000 - 1.500 lei, care poate fi achitata in cuantum dejumatate din minimul acesteia,
pe loc sau in termen de 48 ore de la data incheierii procesului - verbal, ori, dupa caz,
de la data comunicarii acestuia.

Prezentul Regulament se completeaza cu dispozi^iile Legii nr.205/2004
privind protec{ia animalelor,republicata, modiflcata $i completata.



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
MUNICIPlUL CAMPRslA

CONSILIERI
Nr.69.332/18 octombrie 2017

EXPUNEREDEMOTIVE

Subsemnatii: dl.Candea Costant.in, dl.Petrescu Ioan, d-na Petrovici Mihaela,
dl.Ionita Daniel si dl.Minea Robert - Catalin - membri ai Comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului local al Municipiului Campina - administra{ie publica locala,
juridic, relatii cu publicul, servicii si comert, munca si probleme sociale, spatiu
locativ, s.a.m.d., in conformitate cu prevederile art.45, alin.(6) din Legea
nr.215/2001 a administra^iei publice locale, republicata, a art.44, alin.(2) si art.50,
alin.(l) din Regulamentul de Organizare si Func{ionare al Consiliului local al
Municipiului Campina, maintam la Aparatul permanent al Consiliului local
proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Anexei Ia H.C.L.
nr.l37/25 septembrie 2008 referitoare la aprobarea infiinfarii si organizarii
activita{ii locaIe de gestionare a cailor confisca{i ca urmare a abandonului sau
izgonirii pe domeniuI public sau privat al Municipiului Campina sau supusi
relelor tratamente si cruzimi, in cadrul Serviciului administrare spa{ii verzi.

Promovarea proiectului de hotarare are la baza adresa nr.26.295/16 oct.2017 a
Administratorului public al Municipiului Campina prin care aduce la cunostinta
faptul ca, urmare referatelor transmise de Directia Politia Locala, la nivelul
executivului au fost purtate discutii cu privire la actualizarea Regulamentului de
organizare si func{ionare a activita{ii locale de gestionare a cailor confisca{i ca
urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul public sau privat al Municipiului
Campina sau supusi relelor tratamente $i cruzimi, in cadrul Serviciului administrare
spa{ii verzi, aprobat prin H.C.L. nr.l37/25 septembrie 2008.

Modificarile propuse vizeaza reducerea perioadei m care caii confiscati ca
urmare a abandonarii si/sau izgom^i, cat si cei supusi la rele tratamente si cruzimi,
pot fi revendicati de proprietari, la cerere, numai dupa plata amenzii
contravem;ionale corespunzatoare, a costurilor aferente costurilor de cazare, de la 30
(treizeci) de zile la 7 (sapte) zile calendaristice, precum si asigurarea pazei
animalelor prin firma cu care Municipiul Campina are incheiat contract de prestari
servicii pentru paza obiectivelor.

Aceasta reducere a perioadei de cazare a rezultat ca urmare a experientei
dobandite de acest serviciu in situa^ii similare, cand dupa o perioada de 30 de zile
calendaristice de cazare, costurile de cazare depaseau valoarea de cumparare a
animalelor.

Cadrul legal aplicabil:
- prevederile art.5 si art.6 din Legea nr.205/2004 privind protec{ia animalelor,

republicata, modificata si completata;
- prevederile Anexei la Ordinul nr.75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare

veterinare privind protec{ia animalelor de ferma;



- prevederile art.5, alin.(4) din Ordinul nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004 2004 privind protec{ia animalelor;

- prevederile art.36, alin.(2), lit."a" si art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu
art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra^ia publica locala, republicata,
modificata si completata.

CONSILIERI
dl.Candea Costantin
dl.Petrescu Ioan
d-na Petrovici Mihael
dI.Ionita Daniel
dl.Minea Robert Catalin

edit.B.L.

Cod FP-06-02, ver.l


