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RAPORT SPECIALITATE

Prin adresa comunicată Serviciului Juridic, înregistrată sub nr. 184469/19.1 1.202 1, ne-a
fost înaintată documentaţia în vederea întocmirii unui raport de specialitate pentru proiectul
de hotărâre privind aprobarea metodolog iei de adopţie a animalelor aflate în adăposturile
gestionate de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 şi pentru aprobarea contribuţiei aferente
întreţinerii animalelor adoptate şi ocrotite în aceste adăposturi.
În vederea stabilirii oportunităţii aprobării de către Consiliul Local al Sectorului 2 a
proiectului de hotărâre ce face obiectul prezentului raport, a fost analizat proiectul de
hotărâre, nota de fundamentare întocmită de Centrul Teritorial Veterinar Sector 2 ş i legi s l aţ ia
în vigoare.
Astfel, raportat la dispoziţii le art. I alin. 5 din Legea nr. 60/2004 - privind ratifi carea
Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor de companie de la Strasbourg din 2003 ,
înţelegem prin animal fără stăpân orice animal de companie care, fie nu are adăpost, fi e se
găseşte în afara proprietăţii stăpânului său sau a deţinătorului său ş i care nu este sub controlul
ori supravegherea directă a nici unui proprietar sau deţinător.
A vând în vedere că există un interes crescut cu privire la susţ i nerea financiară a acestor
animale de către persoane fizice sau juridice care doresc să v ină în sprijinul Centrul ui
Teritorial Veterinar Sector 2 prin suportarea cheltuielilor cu serviciile sanitar veterinare
precum şi întreţinerea/cazarea acestora în scopul evitării abandonului şi al înmulţirii
necontrolate a animalelor la nivel comunitar, s-a propus susţinerea cheltuielilor aferente unui
animal de către adoptator, cheltuieli destinate întreţinerii animalului pe perioada cât acesta se
află ocrotit în adăpo sturile Centrului Teritorial Veterinar Sector 2.
În acest sens, prin art. 2 ali n. 1 lit.d) din HG nr. 1059/2013 - pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernu lui nr. 155/200 1 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân , a fost definită adopţia la distanţă
ca fiind procedura prin care, în condiţiile prevederilor art. 7 alin. (2) ş i (5) din ordonanţa de
urgenţă, persoanele fizice sau juridice îşi pot asuma responsabilitatea suportării cheltuielil o r
necesare întreţinerii câinilor fără stăpân în adăposturile publice peste perioada prevăzută la
art. 4 alin. ( 1) din ordonanţa de urgenţă.
Conform art. 2 din
Ordonanţa de Urgenţa nr. 155/2001 -privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân, consiliile locale, respectiv Consiliul General
al Municipiului Bucureşti au obl igaţ ia de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în
funcţie de necesi tăţi , în condiţii le prevăzute în anexa nr. I, adăposturile publice pentru câinii
fără stăpân.

De asemenea, potrivit di spo z i ţiilor art. 25 din Hotărârea nr. 1059/20 13 - pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de mgenţă a Guvernului nr.
155/200 1 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân , începând cu a 8-

a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpostul public, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă
de către persoane fizice ş i juridice din ţară şi din stră inătate.
Adopţia la distanţă se rea li zează prin completarea unei declaraţii-angajament al cărei
model este prevăzut la anexa nr. 4 a hotărârii sus-menţ ionate.
În ceea ce priveşte p lata cheltuielilor necesare menţinerii animalelor în adăpost,
dispoziţiile art. 26 din Hotărârea nr. I 059/2013 reglementează următoare l e:
(1) Persoanele care adoptă la distanţă câini fără stăpân suportă toate cheltuielile
necesare pentru menţinerea câinilor în adăpost. Plata cheltuielilor de întreţ i nere, cu excepţia
tratamentelor medicale, se face în avans pentru o perioadă de cel puţin 30 de zile.
(2) Cheltuielile de întreţinere în adăposturile publice a câin ilor fără stăpân adoptaţi la
distanţă sunt stabilite prin hotă râre a consi liului local, respectiv prin hotărârea Consi liului
General al Municipiului Bucureşti.
(3) La stabilirea sumei prevăzute la alin. (2) se vor lua în calcul prin deviz estimativ
u1mătoare l e elemente de cost: lu-ana uscată, medicamente de uz veterinar, costuri de personal,
utilităţi , materiale.
(4) Autoritatea Naţiona lă Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va
publica ş i va actualiza pe site-ul oficial al instituţiei , în termen de 30 de zile, spre informare,
lista costurilor estimative pentru hrana uscată, medicamente de uz veterinar şi une le
materiale, confo rm preţurilor de pe piaţă.
(5) Costurile eventualelor tratamente med icale se aduc la cunoştinţă adoptatorilor la
distanţă de către operatorii serv iciil or specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân,
înainte ca acestea să fie efectuate; decizia de a trata câinele şi, implicit, de a suporta costurile
aferente tratamentelor medicale aparţine adoptatorului, care trebuie să şi-o exprime în termen
de 24 de ore de la luarea la cunoştinţă a acestora, urmând ca acestea să fie achitate în termen
de 5 zile de la finalizarea tratamentelor.
(6) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv operatorii
serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân au obl i gaţia să utilizeze
donaţi ile efectuate de persoanele care adoptă la d istanţă, numai pentru întreţinerea şi, după
caz, tratarea câinilor adoptaţi prin această procedură .
(7) Ad opţia la di stanţă înce tează dacă adoptatorul nu respectă, pentru o perioadă d e
14 zile lucrătoare consecutive, o bligaţiil e asumate prin declaraţia de adopţie la distanţă sau
dacă acesta nu comunică decizia de a trata câinele şi , implicit, de a suporta costurile aferente
tratamentelor medicale în termenul prevăzut la alin. (5).
(8) Numărul câinilor adoptaţi la distanţă de o persoană nu este limita.

Având în vedere dispoziţiile legale În vigoare, Direcţia Juridică, Legislaţie,
Contencios Administrativ - Serviciul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Sectorului 2 Bucureşti, opinează că există cadru legal pentru promovarea şi
supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea metodologiei de
adopţie a animalelor aflate În adăposturile gestionate de Centrul Teritorial Veterinar
Sector 2 şi pentru aprobarea contribuţiei aferente Întreţinerii animalelor adoptate şi
ocrotite În aceste adăposturi.
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