Anexa
la Hotărârea Consiliului Local nr. 347/2013
Privind modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr.588 din 23 octombrie 2012 - Regulamentului privind controlul
reproducerii tuturor câinilor de pe domeniul public sau privat si preîntâmpinarea răspândirii bolilor zoonotice in municipiul
Oradea
Articol conform HCL nr.588 din 23 octombrie 2012
- Articol modificat şi completat
Regulamentului privind controlul reproducerii tuturor cainilor de
pe domeniul public sau privat si preintampinarea raspandirii
bolilor zoonotice in municipiul Oradea
Art.6. Sterilizarea se efectueaza numai de catre un medic veterinar Art.6.Sterilizarea si microciparea se efectueaza numai de catre un medic
atestat de către Colegiul medicilor veterinari din Romania si cu cabinet veterinar atestat de către Colegiul medicilor veterinari din Romania si cu
inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor.
cabinet înregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor.
a)In cazul in care sterilizarea si microciparea cainilor se efectueaza de către
medicii veterinari care au încheiate contracte de concesiune cu Directia
Sanitar Veterinară, persoanele fizice din municipiul Oradea vor beneficia de o
subventie de 50% din costul operaţiei de sterilizare şi 100% din costul
operaţiei de microcipare, care se va finanţa de la bugetul local al Municipiului
Oradea.
Medicii care au contract cu Directia Sanitar Veterinară Bihor vor elibera o
adeverintă, în acest sens.
Art 10

Art.10.Microciparea este operatia prin care se introduce cainelui
Art.1
prin
injectie cu o seringa, aplicata subcutanat, un dispozitiv electronic de
dimensiuni reduse (aproximativ cat un bob de orez), care contine un
cod unic ce poate fi citit cu ajutorul unui scanner special.
a)Detinatorul cainelui are obligatia sa asigure aplicarea
microcipului in conditiile prezentului Regulament.
b)Operatia de microcipare se aplica cainilor cu si fara stapan.
In cazul cainilor fara stapan pe langa operatia de microcipare se
efectueaza si crotalierea urechii.Numarul de microcip va fi inscris in
carnetul de sanatate al animalului.
c)Operatia de microcipare se efectueaza numai de catre un
medic veterinar atestat de către Colegiul medicilor veterinari din
Romania si cu cabinet inregistrat la Registrul Unic al Cabinetelor.
Medicii veterinari care efectuaza microciparea cainilor cu stapan vor
trimite in termen de 7 zile de la data microciparii, numarul unic de
identificare al microcipului la Primaria Municipiului Oradea pentru
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Operatia de microcipare si de crotalire a cainilor fara stapan se va
face si se va inregistra la Serviciul specializat pentru gestionarea
câinilor fără stăpân a carui operator este SC Administratia Domeniul
Public SA iar numarul de microcip va fi inscris in carnetul de sanatate
al animalului.
d)Identificarea electronica prin scanarea microcipului cainilor se
va efectua de catre agenti ai Politiei Locale Oradea, persoanele
imputernicite, conform atributiunilor de serviciu, din cadrul Primariei
Municipiului Oradea, persoanele imputernicite, conform atributiunilor
de serviciu din cadrul Serviciul specializat pentru gestionarea câinilor
fără stăpân asigurat de catre SC Administratia Domeniul Public SA si
persoanele imputernicite de catre autoritatile cu drept de control in
domeniul veterinar.
In acest sens persoanele care efectuaeza identificarea cainilor vor avea
in dotare un scanner special pentru citirea codului unic al microcipului.
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carui operator este SC Administratia Domeniul Public SA iar numarul de
microcip va fi inscris in carnetul de sanatate al animalului.
d)Identificarea electronica prin scanarea microcipului cainilor se va
efectua de catre agenti ai Politiei Locale Oradea, persoanele imputernicite,
conform atributiunilor de serviciu, din cadrul Primariei Municipiului Oradea,
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e) Persoanele fizice/juridice din municipiul Oradea, detinători de câini,
au obligatia de a oferi Comisiei de recensământ care se deplasează la
domiciliul/reşedinţă/sediu acestora, toate informaţiile necesare în vederea
recenzării câinelui/câinilor deţinut/deţinuţi şi de asemenea au obligaţia de a
prezenta la momentul efectuării recensământului câinele/câinii în vederea
microcipării.
f) În perioada realizării recensământului canin, Primaria Municipiului
Oradea va amplasa 2 corturi, unde persoanele care nu au fost găsite la
domiciliu au obligaţia ca, in termen de 15 zile de la primirea înştiinţării
comunicate de către Comisia de recensământ, să se prezinte în locatiile
indicate prin inştiinţare pentru realizarea recensământului si microciparea
cainelui/lor.
g) Prezenţa câinilor pe domeniul public sau privat al Municipiului
Oradea, în localurile publice, parcuri, magazine, părţile commune ale
imobilelor, pe drumurile publice şi căile de acces este permisă numai dacă
aceştia sunt ţinuţi în lesă sau ham şi poartă botniţă.
Este in Fac excepţie de la deţinerea botniţei:tineretul canin din orice rasă până la
vârsta de 6 luni, câinii din rasele de talie mică (confirmat prin carnetul de
sănătate de către medicul veterinar curant).
Este interzis accesul cainilor in locurile de joaca pentru copii, fara
nicio exceptie.
h) Persoanele juridice(cu exceptia unităţilor de poliţie, jandarmerie,
alte unităţi militare, unităţilor vamale sau serviciilor publice de securitate,
protecţie şi pază) care îşi desfasoară activitatea în municipiul Oradea pot
deţine maximum 2 câini, care trebuie să fie microcipaţi şi sterilizaţi, în
conditiile prezentului Regulament.

i) In perioada desfasurarii recensamantului, cetatenii care nu doresc
sa isi sterilizeze cainele/cainii sau sa achite taxa de 100 lei pot solicita in mod
gratuit preluarea acestuia/acestora de catre SC Administratia Domeniului
Public SA.
In acest sens cetatenii pot solicita in scris/telefonic Administratiei Domeniului
Public SA ridicarea acestor caini de la adresa de domiciliu a detinatorului de
caine/caini.
j) În perioada desfăşurării recensământului, persoanele juridice care
deţin mai mult de 2 câini pot preda la adăpostul “Grivei” administrat de SC
Administratia Domeniului Public SA. câinii la care renunţă.
Art. 17. Contravenţii
a) Nerespectarea prevederilor de la articolul 5 din prezentul
regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 400 şi 800 lei;
b) Nerespectarea prevederilor de la articolele 7, 9 si 10 litera a
din prezentul Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între
300 si 600 lei.
.
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c) Nerespectarea prevederilor de la articolul nr. 10 litera e din prezentul
Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 si 400 lei.
d) Nerespectarea prevederilor de la articolul 10 litera f din prezentul
Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 şi 600 lei.
e) Nerespectarea prevederilor de la articolul nr. 10 litera g din prezentul
Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 si 600 lei.
f) Nerespectarea prevederilor de la articolul nr. 10 litera h din prezentul
Regulament se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 si 1000 lei.

