
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Referitor la: aprobarea Regulamentului privind cresterea şi detinerea animalelor 
domestice în oraşul Balş 

 
 Primarul orasului Bals , 
Raportul Nr. 4790/27.05.2014 al Serviciului IDLAP 
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind constatarea si 
sancţionarea contravenţiilor , cu modificările şi constatările ulterioare; 
Tînand cont de prevederile O.U.G nr.195/2005 prvind protectia mediului cu modificările si 
completările ulterioare. 
In conformitate cu preverile O.U.G nr.155/2001 privind aprobarea programului  de gestionare 
a câinilor fără stapan, cu modificările şi completările ulterioare; 
Avand in vedere prevederile O.U.G nr.55/2002 privind regimul de detinere a cainilor 
periculosi sau agresivi modificata;  
In baza prevederii Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum si Ordinul nr. 31/523/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 205/2004; 
Potrivit prevederilor O.M.S nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a 
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 
In temeiul art. 36 alin. (2) lit. (c) coroborat cu alin (6) lit. (a) pct. 3, 7 , 9 , 11, art. 45, alin (1) 
art. 49 si art 115 alin.(1) lit (b) , alin.(3) si alin. (6) din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
 HOTĂRĂŞTE:  

 
 

            Art.1. Se aproba  Regulamentul privind cresterea şi detinerea animalelor domestice   
în   oraşul Balş ,    conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 
             Art. 2. Prezenta hotarare se comunica Primarului orasului Bals ,serviciilor din cadrul 
Primariei orasului Bals ,pentru ducere la indeplinire si Institutiei Prefectului judetului Olt. 
 
 
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
PENDIUC SILVIU 

          
                                                  

                                                                Avizat pt. Legalitate conform, art. 117, 
Balş, 28.05.2014                                                       lit a) din Legea nr. 215/2001 
Nr. 60                                                                                    SECRETAR,               
(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)     

R O M Â N I A 
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      CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ 
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                                                                                                      Anexa la HCL60/28.05.2014 
 
 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA CREŞTEREA ŞI DEŢINEREA DE ANIMALE 
DOMESTICE ÎN ORAŞUL BALŞ 

 
 
Art.1. 
           Creşterea animalelor domestice în orasul Balş se poate face cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare , în vederea asigurării şi garantării  sănătăţii publice,a sănătăţii şi protecţiei 
animalelor, precum şi a protecţiei mediului.”  
 
Art. 2.  
           Cetăţenii care întreţin câini şi pisici, vor avea în mod obligatoriu carnet de sănătate al 
animalului , care trebuie să cuprindă toate acţiunile sanitar – veterinare  ( 
vaccinări,deparazitări), cuprinse în normele specificate în domeniu.Carnetul de sănătate 
trebuie să fie eliberat de un cabinet veterinar autorizat. 
  
Art. 3. 
           Cetăţenii care locuiesc în blocuri cu apartamente, pot creşte şi întreţine cîini şi  
pisici, numai cu acordul scris al tuturor celorlalţi locatari sau proprietari de pe scara blocului, 
( semnat şi ştampilat de preşedintele asociaţiei de proprietari sau locatari).În momentul cererii  
acordului scris, deţinătorul este obligat să prezinte colocatarilor carnetul de sănătate al 
animalului.  
 În mod obligatoriu, deţinătorii de animale vor lua măsuri ca acestea să nu murdărească şi să 
nu deterioreze spaţiile de folosinţă comună ( holuri, scări, spaţii verzi). În caz contrar, vor fi 
obligaţi să efectueze curăţenie, dezinfecţie, refacerea spaţiilor deteriorate şi plata daunelor, la 
solicitarea asociaţiei de proprietari.  
 Asociaţia de proprietari este îndreptăţită să stabilească contribuţia deţinătorilor de animale la 
plata cheltuielilor de întreţinere ( gaz, apă rece, apă caldă, curăţenie în spaţiile de folosinţă 
comună), pe apartament.  
  
Art. 4. 
          Pe terenurile şi în curţile aflate în folosinţă comună sau coproprietate, deţinerea câinilor 
şi pisicilor se face cu acordul scris al celorlalţi colocatari sau coproprietari, respectând 
condiţiile impuse în art.2 şi 3.  
  
Art. 5. 
         Cetăţenii care au în proprietate atât construcţia cât şi terenul aferent acestuia pot să 
întreţină câini, pisici, şi animale de casă, numai dacă împrejmuirea proprietăţii este 
corespunzătoare şi nu permite ieşirea animalelor pe domeniul public sau privat al orasului sau 
pe altă proprietate.Pentru cazurile de la art. 4 şi 5, este obligatorie respectarea art. 16, Cap.I  
din O.M.S. nr. 536/1997, care prevede că adăposturile animalelor se amplasează la cel puţin 
10 m. de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi se exploatează astfel încât să nu producă 
poluare mediului sau disconfort vecinilor.  
  
 Art. 6. 
           Cetăţenii care întreţin câini sau pisici sunt obligaţi să ia toate măsurile pentru 
menţinerea animalelor într-o perfectă stare de sănătate şi în condiţii de zooigienă adecvate.  
 



  Art. 7. 
         a) În timpul plimbării câinilor pe domeniul public, aceştia vor fi purtaţi obligatoriu în 
lesă, indiferent de talie sau rasă. Câinii de talie mijlocie şi mare vor purta bodniţă.  
 Însoţitorii vor avea asupra lor carnetul de sănătate al animalului iar în timpul plimbării:  
măturica, punga PVC şi mănuşi în vederea colectării dejecţiilor produse de câine.După 
colectare, punga va fi închisă etanş şi depusă în europubela aparţinând proprietarului câinelui 
sau asociaţiei de proprietari din care face parte deţinătorul. 
In cazul câinilor agresivi sau a celor din rasele catalogate ca fiind periculoase se aplica 
prevederile O.U.G nr 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi , 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
          b) În extravilan se interzice circulaţia nesupravegheata a cainilor iar cei de paza a 
turmelor de animale si ciobanesti vor purta jujeu. 
 
Art. 8.  
         Se interzice intrarea persoanelor, însoţite de câini, în magazine, săli de spectacole şi 
sport, mijloace de transport în comun, locuri de joacă pentru copii, şcoli şi grădiniţe, dacă 
această interdicţie este semnalizată.Fac excepţie, câini aparţinând Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi Ministerului Apărării Naţionale, care sunt însoţiţi şi se află în misiune.  
 Plimbatul câinilor se poate face numai în zonele care nu sunt semnalizate cu indicatoare – 
accesul animalelor interzis -.  Administratorul spaţiului public are obligaţia să semnalizeze 
corespunzător interdicţia.  
  
 Art. 9.  
         a) În orasul Balş este interzisă creşterea şi întreţinerea câinilor din rasele de luptă ( pit-
bull, etc) în vederea organizării şi desfăşurării de lupte între câini.  
         b) Pe domeniul public sau privat al municipiului, precum şi pe terenurile aflate în 
proprietatea altor persoane fizice sau juridice, aflate în intravilanul oraşului Balş, este 
interzisă organizarea şi desfăşurarea de lupte între câini.  
  
 Art. 10.  
           Câinii care se află pe domeniul public sau privat al oraşului Balş, în alte condiţii decât 
cele prevăzute la art.7, vor fi consideraţi câini vagabonzi.Aceştia vor fi ridicaţi în vederea 
eutanasierii.  
 Eliberarea câinilor ridicaţi de pe domeniul public şi privat al orasului Balş, se va face la 
cererea proprietarului ( în caz că există), în maxim 14 zile , cu achitarea cheltuielilor de 
tratament şi întreţinere, plus amenda contravenţională stabilită, pentru că deţinătorul a lăsat 
liber câinele pe domeniul public.  
 Eutanasierea câinilor se va face numai de către personalul sanitar, abilitat în acest sens, cu 
respectarea metodelor precizate de către legile naţionale şi cele internaţionale pentru protecţia 
animalelor ratificate de România, şi se va aplica tuturor câinilor care nu sunt revendicaţi, 
adoptaţi sau preluaţi de către asociaţiile de protecţie a animalelor.  
  
Art. 11. 
          Eliberarea de câini şi pisici şi a puilor lor de către orice persoană fizică şi juridică, pe 
domeniul public sau privat al oraşului – este interzisă-.  
  
 Art. 12.  
           Aruncarea, de către orice persoană fizică sau juridică, a cadavrelor de animale sau 
păsări pe domeniul public sau privat al orasului Balş este strict interzisă.Cadavrele se vor 



preda la firma specializată în neutralizarea deşeurilor de origine animală sau la Serviciul 

Public de Gestionare a Animalelor.  

  

 Art. 13.  
           Societăţile comerciale au obligaţia să permită accesul echipajelor de hingherit – 

ecarisaj în incinta unităţii pentru ridicarea câinilor vagabonzi, iar în cazul în care societatea 

comercială doreşte să păstreze (înfieze) câini, aceştia pot fi înfiaţi doar după efectuarea 

operaţiilor de sterilizare, vaccinare, marcare.  

 Totodată societăţile comerciale pot să crească şi întreţină câini, dacă împrejmuirea 

proprietăţii este corespunzătoare şi nu permite ieşirea câinelui pe domeniul public.  

 Societăţile comerciale au obligativitatea să deţină carnete de sănătate pentru toţi câinii aflaţi  

în proprietate. 

 
 

 Art. 14.  
           Nerespectarea prezentului regulament se sancţionează astfel:  

 - Nerespectarea art. 2, 3, 4, 5, 6, 7(a,b), 8, 12, 13, –se sancţionează cu amendă 

contravenţională cuprinsă între:  300 – 500 lei pentru persoane fizice şi  600 – 1000 lei pentru 

persoane juridice.  

 - Nerespectarea art. 9(a),11 – se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între:  

 400 – 600 lei pentru persoane fizice şi  700 – 1000 lei pentru persoane juridice.  

 - Nerespectarea art. 9(b) – se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între:  

 1000 – 1500 lei pentru persoane fizice şi  1500 – 2500 lei pentru persoane juridice.  

  

            Constatarea contravenţiilor şi întocmirea procesului – verbal de contravenţie la 

prezentul regulament se face de către imputerniciti ai Primarului   şi de către Politia Bals  , în 

conformitate cu prevederile O.G. nr. 2/2001.  

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 ore de la data încheierii procesului 

verbal, ori după caz , de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzut 

în actul normativ în baza căruia s-a încheiat procesul verbal de constatare a contravenţiei.”  

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ , 
PENDIUC SILVIU 

 


