
ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
COMUNA STEFANESTII DE JOS 

- CONSILIUL LOCAL – 
 
 

HOTARAREA nr. 23/28.05.2015 
Privind aprobarea planului de actiune pentru anul 2015 pentru gestionarea cainilor fara stapan din 

comuna Stefanestii de Jos 
 
 
 

 Consiliul local al comunei Stefanestii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 28.05.2015 
 
 Avand in vedere: - Expunerea de motive a primarului comunei, dl. Anghel Rababoc; 
                                         - Raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul de resort; 
         
 In baza: - OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fata stapan 
si art. 11 din  HG 1059/2013 privind Normele metodologice de aplicare a OUG 155/2001, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
 In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d , alin. 6 lit. a si art. 45 din legea nr. 215/2001, republicata, 
privind Administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

 Art. 1 Se aproba planul de actiune pentru anul 2015 pentru gestionarea cainilor fara stapan 
din comuna Stefanestii de Jos, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare. 
 
 Art. 2 Primarul comunei Stefanestii de Jos va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari, prin intermediul aparatului de specialitate. 
 
 Art. 3 Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotarari in conditiile legii. 
 
 
 
 
PRESEDINTE SEDINTA,                                                         SECRETAR COMUNA, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consilieri prezenti: 14 
Adoptata cu __14__ voturi din 14 consilieri in functie. 
 



Anexa 1 la HCL nr.23/28.05.2015 

PLAN DE ACŢIUNE 2015 SERVICIUL DE GESTIUNE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 

I. CONSIDERAŢII GENERALE 
1. Obiective 

Principalele obiective ale acestui Plan de acțiuni sunt următoarele: 

> Satisfacerea cerințelor si nevoilor comunității 
 

> Rezolvarea unei probleme majore cu care se confruntă comunitatea, dată de înmulțirea 

necontrolată a clinilor fără stăpân (înmulțire naturală precum și din eliberarea unor câini 

capturați de pe alte unități administrativ teritoriale pe teritoriul comunei) 

> Eliminarea riscului ca cetățenii comunei să fie atacați și mușcați de câinii fără stăpân aflați 

pe domeniul public al comunei cât și pe terenuri private neamenajate 

> Protecția si conservarea mediului natural 
 

> Prevenirea transmiterii unor boli la câinii aflați în gospodăriile cetățenilor 

> Menținerea unui climat de siguranță a tuturor cetățenilor comunei cât și a celor aflați în 

trecere 

2. Prezentarea teritoriului (suprafața/nr. de locuitori): 
- suprafața Comunei Stefanestii de Jos este de 2.979,58 ha; 
- numărul de locuitori la data de 01.01.2015 este de ____6353______ locuitori; 

3. Evaluarea numărului de câini sterilizați și nesterilizați de pe raza Comunei 

Stefanestii de Jos 

Pana in prezent  s-au capturat un număr de aproximativ ____________ de câini, dintre care 

aproximativ ________ sunt sterilizați. 

 
II. PLAN DE ACŢIUNE 
Acțiunile întreprinse vor respecta întocmai prevederile legale în vigoare și anume: 

a. Capturarea câinilor 
• Capturarea câinilor se va face de către personal instruit în acest sens. 

• Capturarea câinilor nu se va face prin aplicarea unui tratament brutal. Persoanele care 

capturează câinii fără stăpân vor fi în mod obligatoriu vaccinate antirabic. 



• Persoanele care capturează câinii vor lucra în echipe de câte doi plus șoferul mijlocului de 

transport și vor purta echipament de protecție adecvat. 

• Personalul calificat poate captura câinii cu crose speciale sau cu plase. Pentru capturarea 

câinilor se vor folosi crosele speciale formate din tije din aluminiu, având la capăt o buclă 

care poate să gliseze sau care se poate strânge în jurul gâtului câinelui, pentru a permite 

persoanei calificate să tina câinele la distanta și să îl poată manipula. Bucla trebuie fixată la 

lărgimea dorită, pentru a se evita strangularea câinelui, mecanismul de declanșare rapidă 

fiind utilizat pentru eliberarea câinelui în caz de urgenta sau atunci când este pus într-o 

cușcă. De asemenea, câinii mai pot fi capturați cu ajutorul cuștilor-capcană, în care se 

introduce mâncare și care sunt dotate cu uși mobile care cad după intrarea câinelui în cușcă, 

aflate pe sol și apoi încărcate în autovehicul. 

• Câinii foarte agresivi, situați în spatii inaccesibile sau suspecți de a fi turbați, pot fi imobilizați 

prin metode adecvate, cu respectarea legislației sanitar-veterinare. 

• Se vor utiliza hidroclorura de ketamină și xylazina. Injectarea pe cale intramusculară a celor 

două produse în asociere este recomandată pentru câini, având un efect rapid, aproximativ 

5 minute, și fiind puțin periculoasă pentru trecători. 

• Armele de captură nu pot fi utilizate pentru capturarea cățeilor, aceștia putând fi râniți grav. 

b. Transportul câinilor 
• Câinii docili pot fi transportați până la adăposturi în vehicule închise de tip camionetă. Câinii 

se vor transporta în cuști individuale. 

• Se va utiliza un sistem care să reducă la minimum manipularea directă a animalului. 

• Cuștile pentru transportul animalelor trebuie să fie alese în funcție de talia animalului. 

Cușca trebuie să fie întotdeauna mai lungă decât corpul animalului. Aceste cuști 

trebuie să fie fabricate din materiale solide pentru a rezista la uzură. Se pot utiliza și 

cuști din material plastic. 

• Vehiculele trebuie să fie bine ventilate și să protejeze animalele împotriva 

intemperiilor naturii. 

In cadrul activității de capturare a câinilor fără stăpân, imediat după capturarea acestora, 

personalul specializat completează formularul individual de capturare conform modelului din anexa 

nr. 1 cuprinzând informațiile minime privind câinii fără stăpân capturați. 

c. îngrijirea câinilor 
La intrarea în adăpostul public, personalul veterinar preia fișele individuale de la echipajele 

care au realizat capturarea și transportul câinilor fără stăpân, verifică dacă aceștia sunt identificați 



printr-un mijloc de identificare aprobat potrivit legii și înregistrează informațiile minime privind câinii 

fără stăpân intrați în adăpost, prevăzute în anexa nr. 2, în Registrul de evidentă a câinilor fără 

stăpân. 

La intrarea în adăpost, fiecare câine va primi un număr unic de identificare, reprezentat de 

numărul de ordine din registrul de intrare în adăpost, dacă acesta se tine pe suport hârtie, respectiv 

numărul generat de sistem în cazul registrului electronic. Acest număr unic de identificare se alocă 

și în cazul în care câinele a fost identificat anterior prin orice dispozitiv de tipul microcipului, crotaliei, 

tatuajului, medalionului inscripționat. Numărul unic de identificare alocat va fi menționat în 

formularele prevăzute la anexele nr. 1-3. 
După înregistrare, câinii fără stăpân sunt examinați medical. 

• îngrijirea câinilor, deparazitarea și vaccinarea, sterilizarea, cazarea și înregistrarea 

lor într-o evidentă unică, promovarea adopțiilor, campanii de informare și educare a 

populației. 

• Tratarea câinilor cu afecțiuni minore și încercarea de recuperare a acestora în 

vederea încredințării spre adopție sau revendicare; 

• Promovarea adopțiilor și adopțiilor la distanta prin intermediul mass-mediei locale, 

împărțirea de pliante și filiere, afișaj la sediul adăpostului. 

d. Adopția câinilor 
Câinii fără stăpân pot fi revendicați pe toată perioada de staționare în adăposturile publice. 

menținuți în adăposturi, după expirarea termenului de 14 zile lucrătoare de la cazarea acestora, va 

fi emisă prin completarea de către împuternicitul primarului a unui formular special), de către 

personal calificat al unității sanitar veterinare cu care avem contract de prestări servicii în 

desfășurare, cu respectarea prevederilor din Anexa 3-eutanasierea câinilor. din O.U.G nr 155/2001 

cu modificările și completările ulterioare. 

III. RESURSE MATERIALE 
Resursele materiale necesare pentru desfășurarea serviciului: 

Serviciul va fi dat in gestiune delegata. 

 
IV. PLANIFICAREA ACŢIUNILOR 

Pentru anul 2015, se va face planificarea doar pentru activitatea de capturare, deparazitare 

și sterilizare, deoarece eutanasia depind de numărul adopțiilor și adopțiilor la distanta, ca urmare a 

procesului de informare a populației desfășurat de Serviciul de gestiune a câinilor fără stăpân, după 

cum urmează: 



Pentru anul 2015, vor fi alocate fonduri pentru un număr de ______________ câini 

fără stăpân. 

Denumire activitate Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Capturare          

Deparazitare, tratament          

Sterilizare          

Adopția          

Adopția la distanță          

Eutanasierea          

 

Termene precise pentru aplicarea măsurilor: 
Termenele de aplicare a măsurilor sunt de 30 de zile pentru activitatea de capturare și de 7, 

respectiv 14 zile lucrătoare pentru revendicare, adopție, adopție la distanță și eutanasiere. 

Verificarea îndeplinirii activităților, precum și modul prin care acestea au fost realizate se 

face lunar sau ori de câte ori situația o impune. 

Termene pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân de pe raza teritoriului 

Termenul pentru reevaluarea numărului de câini fără stăpân este de 6 luni, ocazie cu care 

se comunică datele obținute Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Ilfov. 

 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      Vizat pentru legalitate 
         Secreta


