Anexă
La Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 502 din 31 iulie 2006

REGULAMENT
PRIVIND REGIMUL DE DETINERE A CAINILOR PE RAZA MUNICIPIULUI
ORADEA
CAPITOLUL I. Dispozitii generale
Art.1. Prezentul regulament stabileste regimul de deţinere a cîinilor pe raza
municipiului Oradea, respectiv a celor care fac parte din alte rase decat cele prevazute
in Ordonanta de Urgenta nr.55/2002.
CAPITOLUL II. Obligatiile deţinatorilor de caini (persoane fizice sau persoane
juridice) si condiţile deţinerii acestora
Art.2. În sensul prezentului regulament, prin deţinători de caini se înţeleg proprietarii
sau deţinatorii temporari ai acestora (deţinător temporar este persoana careia
proprietarul îi incredinţeaza răspunderea asupra cainelui in perioada lipsei
proprietarului), care trebuie sa îndeplineasca următoarele condiţii:
- sa aiba varsta minima de 18 ani;
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- sa nu fi fost condamnaţi pentru săvîrşirea unei infracţiuni contra persoanei.
In cazul in care cîinele este însoţit sau plimbat de catre o persoana cu vîrsta mai
mica de 18 ani, raspunderea contravenţionala conform prezentului regulament o poarta
proprietarul cîinelui.
Art.3. Accesul cîinilor in localurile publice, mijloacele de transport în comun,
parcuri, magazine, părţile comune ale imobilelor, pe drumurile publice si căile de
acces, este permis numai dacă aceştia poarta botniţă şi sunt ţinuţi in lesa sau ham.
Fac excepţie de la deţinerea botniţei: tineretul canin din orice rasa pînă la vîrsta
de 6 luni, cîinii din rasele de talie mică (confirmate prin carnetul de sănătate de medicul
veterinar curant).
Este interzis accesul cîinilor in locurile de joaca pentru copii .
Art.4. (1). Însoţitorii cîinilor au obligaţia de a avea asupra lor carnetul de sănătate al
cîinelui, vizat la zi.
(2).Însoţitorii cîinilor au obligatia de a curăţa excrementele produse de cîinii lor
în orice loc public (trotuare, drumuri publice, parcuri).
Art.5. Îndatorirea proprietarilor sau deţinătorilor temporari de cîini este de a
asigura vaccinarea antirabică a acestora şi a rapelurilor, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare.

Atr.6. În locurile special amenajate (împrejmuite cu gard) de către Primăria
municipiului Oradea, este permis accesul cîinilor fără botniţă si lesă.
Art.7. Este interzisă creşterea şi întreţinerea cîinilor pe domeniul public al municipiului
Oradea. Pentru distrugerile provocate domeniului public de catre cîine (deteriorarea
mobilierului urban, spaţii verzi etc.), este răspunzător proprietarul cîinelui.
Art.8. Creşterea cîinilor în apartamente situate in blocuri de locuinţe sau în clădiri cu
mai multe apartamente este condiţionată de obtinerea acordului scris a două treimi din
numărul locatarilor de pe scara respectivă, atît pentru imobilele în care este constituită
o asociaţie de proprietari cît şi pentru cele unde nu există asociaţie.
Acordul scris a două treimi din numărul locatarilor este necesar si pentru
cresterea şi întreţinerea cîinilor în curţile comune ale imobilelor, deţinătorul fiind
obligat sa asigure un spatiu împrejmuit cîinelui (boxa) pentru creşterea gradului de
siguranţă a locatarilor.
Proprietarul sau deţinătorul temporar al cîinelui are obligaţia de a lua toate
masurile necesare pentru păstrarea liniştii publice (prevenirea zgomotelor si
lătrăturilor).

Art.9. Agenţii economici care deţin cîini pentru paza incintelor proprii, au obligaţia
asigurării unui spatiu închis pentru cîini pe timp de zi.
Este interzis accesul cîinilor de paza în afara incintelor proprii.
Este obligatorie sterilizarea cîinilor metişi folosiţi pentru paza.
Art.10. Asociatiile de proprietari au dreptul de a stabili, dacă e cazul, cît este
suma necesară pentru asigurarea si menţinerea curăţeniei în imobil, datorata prezentei
cîinelui în spaţiile comune.
Art.11. (1)Deţinătorii de cîini au obligatia de a lua toate măsurile necesare
pentru prevenirea comportamentului canin agresiv.
(2) Daca proprietarii sau deţinătorii temporari ai cîinilor, desi sesizati, nu iau
măsurile necesare prevăzute la alin.(1), poliţia sau reprezentantul primăriei poate
dispune plasarea cîinelui într-un adapost, în cazul în care pericolul avut în vedere se
menţine.
Art.12.Este strict interzisă abandonarea cîinilor (din municipiul Oradea sau din
alte localităţi) pe raza municipiului Oradea.
CAPITOLUL III Sancţiuni si contravenţii
Art.13.Constituie contravenţii urmatoarele fapte prevăzute în acest regulament:
a) neluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarii sau
detinatorii temporari ai cainilor,(art.11, alin.1 si 2 din prezentul regulament).
b) nerespectarea prevederilor art.3;
c) nerespectarea prevederilor art.4 şi art.5;
d) nerespectarea prevederilor art.7;
e) nerespectarea prevederilor art.8;
f) nerespectarea prevederilor art.9;
g) nerespectarea prevederilor art.12.
Art.14.Contravenţiile prevăzute mai sus se sancţionează cu amendă, după cum
urmează:
a) cele de la lit.c), d) si e) cu amenda cuprinsa între 300 si 500 de lei ;
b) cele de la lit.b) cu amenda cuprinsa între 200 si 600 de lei;
c) cele de la lit.a) cu amenda cuprinsa intre 100 si 500 de lei pentru pers. fizice şi
între 200 si 1000 de lei pentru pers. juridice;
d) cele de la lit.f) , cu amenda cuprinsa între 1000 şi 1500 de lei;
e) cele de la lit.g) cu amenda cuprinsa între 500 şi 1000 de lei pentru pers.fizice
si 1000 si 2000 pentru pers. juridice.
(Valorile amenzilor sunt in lei noi ).
Art.15.Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de
la data luării la cunostinta a procesului verbal, jumatate din minimul amenzilor
prevăzute în prezentul regulament, agentul constatator făcînd menţiunea despre aceasta
posibilitate în procesul verbal.

Art.16. Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de catre
inspectorii anume desemnati din cadrul Politiei Sanitar-Veterinare, Ministerului de
Interne, Primariei Municipiului Oradea si reprezentanţi ai Directiei Publice de Paza
Bihor.
CAPITOLUL IV Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art.17. Prezentul regulament defineşte cadrul legal privind regimul aplicabil
cîinilor din alte rase decat cele prevăzute in O.G.55/2002, precum si drepturile şi
obligaţiile care le revin proprietarilor şi deţinatorilor temporari de cîini.
Art.18.Prezentul Regulament va intra în vigoare în termen 30 de zile de la
aprobarea în cadrul şedinţei Consiliului local al municipiului Oradea.
Oradea, 31 iulie 2006.

