
CONSILIUL LOCAL 
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA 

JUDEŢUL PRAHOVA 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea înfiinţării şi organizării activităţii locale de gestionare  

a cailor confiscaţi ca urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul public  
sau privat al municipiului Câmpina sau supuşi relelor tratamente şi cruzimi, 

 în cadrul Serviciului administrare spaţii verzi 
 

 Având în vedere: 
- expunerea de motive nr.47.863/12 septembrie 2008 a d-lui consilier Dragomir Ion prin care 

propune aprobarea înfiinţării şi organizării activităţii locale de gestionare a cailor confiscaţi ca urmare a 
abandonului sau izgonirii pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina sau supuşi relelor 
tratamente şi cruzimi, în cadrul Serviciului administrare spaţii verzi; 
 - raportul de specialitate promovat de Serviciul juridic, contencios, resurse umane ş.a.m.d.; 
 - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al municipiului Câmpina, respectiv 
Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, ş.a.m.d.; 

- avizul secretarului municipiului Câmpina; 
Văzând dispoziţiile art.5, art.6, art.61, art.23 şi art.24 din Legea nr.205/2004 privind protecţia 

animalelor, modificată şi completată prin Legea nr.9/2008; 
Ţinând cont de prevederile Ordinului nr.75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare 

privind protecţia animalelor de fermă; 
Văzând prevederile Ordinului nr.31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.205/2004 2004 privind protecţia animalelor; 
Ţinând cont de prevederile art.36, alin.(2), lit.”a” şi alin.(3), lit.”b din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 
În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 
 

Consiliul local al municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre. 
 

Art.1. - (1) – Aprobă înfiinţarea şi organizarea activităţii locale de gestionare a 
cailor confiscaţi ca urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul public sau privat al 
municipiului Câmpina sau supuşi relelor tratamente şi cruzimi, în cadrul Serviciului 
administrare spaţii verzi. 
      (2) – Activitatea se va desfăşura pe baza Regulamentului de organizare şi 
funcţionare, conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Primarul municipiului Câmpina va desemna persoanele împuternicite să 
constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute în ANEXA la prezenta hotărâre. 
  Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Prahova; 
- Primarului municipiului Câmpina; 
- Direcţiei economice; 
- Serviciului juridic, contencios, resurse umane, ş.a.m.d.; 
- Serviciului administrarea domeniului public şi privat; 
- Serviciului administrare spaţii verzi. 

 

 Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează, 
         Consilier,                      Secretar, 
  d-na Clinciu Monica - Iozefina                                          jr. Moldoveanu Paul 
  

Câmpina, 25 septembrie 2008  
Nr.137 



 
                   ANEXĂ la H.C.L. nr.137 

       din data 25 septembrie 2008  
             Preşedintele şedinţei, 
                    Consilier, 

                           d-na Clinciu Monica - Iozefina                            
 

REGULAMENT 
de organizare şi funcţionare a activităţii locale de gestionare  

a cailor confiscaţi ca urmare a abandonului sau izgonirii pe domeniul public  
sau privat al municipiului Câmpina sau supuşi relelor tratamente şi cruzimi,  

în cadrul Serviciului administrare spaţii verzi 
 

  
 CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE 
 

Activitatea locală de gestionare a cailor confiscaţi ca urmare a abandonului sau 
izgonirii pe domeniul public sau privat al municipiului Câmpina sau supuşi relelor 
tratamente şi cruzimi se desfăşoară în adăpostul amenajat în incinta bazei de producţie a 
S.C. C.P.G.C. S.A. Câmpina, situată pe str. Petrolistului, nr.11. 

Activitatea locală va fi deservită de un angajat contractual de la Serviciul 
administrare spaţii verzi. 

Paza animalelor se va realiza prin firma de pază ce deserveşte S.C. C.P.G.C. S.A. 
Câmpina. 

Activitatea locală va gestiona caii confiscaţi ca urmare a abandonului, izgonirii sau 
ca urmare a supunerii la rele tratamente şi cruzimi. 

 
CAPITOLUL II – DEFINIŢII 
 
Abandonul – constă în lăsarea unui animal aflat în proprietatea şi îngrijirea 

omului, pe domeniul public, fără hrană, adăpost şi tratament medical. 
Rău tratament – reprezintă comportamentul brutal, abuzul în utilizarea 

animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile, precum şi neasigurarea următoarelor 
condiţii: 

- un adăpost corespunzător; 
- hrană şi apă suficiente; 
- posibilitatea de mişcare suficientă; 
- îngrijire şi atenţie; 
- asistenţă medicală. 
Cruzime faţă de animale – este considerată în următoarele situaţii: 
- omorârea animalelor, cu intenţie; 
- practicarea tirului pe animale domestice sau captive; 
- organizarea de lupte între animale sau cu animale; 



- folosirea de animale pentru expoziţii, spectacole, publicitate, realizare de filme 
şi în scopuri asemănătoare, dacă aceste activităţi le provoacă suferinţe fizice şi 
psihice, afecţiuni sau răniri; 

- abandonarea şi/sau alungarea unui animal a cărui existenţă depinde de îngrijirea 
omului; 

- administrarea de substanţe destinate stimulării capacităţilor fizice ale animalelor 
în timpul competiţiilor sportive, sub forma dopajului; 

- maltratarea şi schingiuirea animalelor; 
- intervenţiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor 

scopuri necurative, cum ar fi codomia, cuparea urechilor, secţionarea corzilor 
vocale, ablaţia ghearelor, coltilotul ciocului şi dinţilor; 

- provocarea de suferinţe fizice şi psihice prin orice mijloace; 
- despărţirea puilor de mamă până la vârsta de minimum opt săptămâni de viaţă; 
- capturarea animalelor prin alte metode decât cele prevăzute de lege; 
- folosirea armelor cu tranchilizant în alte situaţii decât pentru imobilizarea 

animalelor. 
 
CAPITOLUL III – DISPOZIŢII SPECIALE 
 
Caii confiscaţi ca urmare a abandonării şi/sau izgoniţi, cât şi cei supuşi la rele 

tratamente şi cruzimi, vor fi cazaţi în adăpostul care funcţionează pe lângă Consiliul local 
în vederea valorificării acestora în condiţiile legii pe o perioadă de maxim                  30 
de zile calendaristice. 

În această perioadă caii vor beneficia de următoarele: 
- un adăpost corespunzător; 
- hrană şi apă suficiente; 
- posibilitatea de mişcare suficientă; 
- îngrijire şi atenţie; 
- asistenţă medicală. 
Costul unei zile petrecute de animal în adăpost este de 40 lei. 
Caii aduşi în adăpost ca urmare a confiscării acestora vor fi restituiţi proprietarilor, 

la cerere, numai după plata amenzii contravenţionale corespunzătoare, a costurilor 
aferente costurilor de cazare şi numai în intervalul de 30 de zile prevăzut mai sus. 

În situaţia în care caii nu vor fi revendicaţi în acest interval, animalele vor fi 
predate cu titlu gratuit, pe bază de proces – verbal, Serviciului de protecţie a animalelor 
de pe lângă Administraţia Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploieşti. 

Abandonul sau izgonirea cailor pe domeniul public sau privat al municipiului 
Câmpina reprezintă contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între 
1.000 – 1.500 lei, care poate fi achitată în cuantum de jumătate din minimul acesteia, pe 
loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii procesului - verbal, ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia. 

Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile Legii nr.205/2004 privind 
protecţia animalelor, modificată şi completată prin Legea nr.9/2008. 
 


