MUNICIPIUL BUCUREŞTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
S.T. 69/12.02.2010

PROIECT
AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

HOTARÂRE
privind aprobarea Programului anual de sterilizare/castrare a animalelor comunitare
(câini si pisici) din Sectorul 6
Având în vedere Expunerea de motive a grupului consilierilor locali ai P.N.L.
precum si Raportul de specialitate întocmit de Directia Gospodarie Comunitara si Relatii
cu Asociatiile de Proprietari;
Vazând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;
Tinând cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu
modificãrile si completãrilor ulterioare;
În conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgentã a Guvernului României
nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fãrã stãpân, aprobatã
prin Legea nr.227/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(2) lit. a), art. 81 alin 2 lit. d) si art. 115, alin.(1), lit.,,b’’ din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicatã, cu modificãrile si
completãrile ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
HOTÃRÃSTE:
Art. 1. Se aprobã Programul anual de sterilizare/castrare a animalelor
comunitare (câini si pisici) din Sectorului 6 si suportarea din bugetul local a
cheltuielilor aferente in cuantum de 100.000 lei pentru 1.000 de animale.
Art. 2. Operatiunile de sterilizare/castrare vor fi realizate de către personalul
Biroului Control Sanitar Veterinar si Fitosanitar din cadrul Directei Gospodarie
Comunitara si Relatii cu Asociatiile de Proprietari prin intermediul cabinetului propriu
din Str. Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, parter.
Art. 3. Toate activităţile de sterilizare/castrare vor fi consemnate în Registrul de
operatiuni conform Anexei nr. 1, iar solicitantul va completa Acordul de sterilizare
conform Anexei nr. 2.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 4. În primele 5 zile calendaristice ale fiecărei luni Biroul Control Sanitar
Veterinar si Fitosanitar va transmite Consiliului Local Sector 6 copia Registrului de
operaţiuni aferent lunii anterioare.
Art. 5. Primarul Sectorului 6, Directia Gospodarie Comunitara si Relatii cu
Asociatiile de Proprietari din cadrul Primãriei Sectorului 6 vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotãrâri.
Comunicarea şi aducerea la cunoştinţă publică se vor face, conform competenţelor,
prin grija Secretarului Sector 6.
PREŞEDINTE DE ŞEDINTA,

AVIZEAZĂ
pentru legalitate
Secretarul Sectorului 6
Gheorghe Floricică

ANEXA NR. 1

Nr.
crt.

Data

Date solicitant,
nume, adresa, CNP,
seria CI/BI, nr.

Date animal
specie, rasa,
varsta, sex,
culoare, nr. crotal

Diagnostic

Tratament

Semnatura
solicitantului.

ANEXA NR. 2

ACORD DE STERILIZARE

Subsemnatul……………………………am efectuat astazi……………………..…..
operatia de………….……………..la……….…………..avand urmatoarele semnalmente
…………………...…………...…………………………….ca urmare a solicitarii dl/dnei
…………………….……………………………... domiciliat/a in…..……………….……
str……….……………….., nr………, bl…….., etaj……, ap….….. sector….…..posesor
al/a CI/BI nr.………….., seria………, CNP…………………………….…………
Solicitantul se obliga dupa preluarea animalului sa-i asigure acestuia bunastarea
conform legislatiei in vigoare, precum si supravegherea acestuia 48 de ore postoperator.

Data

Semnatura solicitantului

EXPUNERE DE MOTIVE
Grupul consilierilor locali al Partidului National Liberal, consecventi fiind
programului de guvernare locala propus in timpul campaniei pentru alegerile locale din
anul 2008, considera oportuna si necesara promovarea Programului anual de
sterilizare/castrare a animalelor comunitare (câini si pisici) din Sectorului 6.
Una dintre atributiile consiliului local este aceea ce are in vedere asigurarea
cresterii calitatii vietii. Un aspect de actualitate, ce vizeaza aceasta atributie, il reprezinta
problema animalelor comunitare si de companie.
Pe aceasta problematica au fost adresate Primariei Sectorului 6 in ultimii trei ani
un numar foarte mare de sesizari care vizau prezenta in diferite locatii din sector a unui
numar mare de caini fara stapan, animale care sunt un factor de disconfort pentru cetateni
prin zgomot si dejectii fecale si o sursa de pericol pentru sanatatea si integritatea
cetatenilor. Un semnal de alarma il constituie faptul ca numarul acestora a crescut de la
an la an. Spre exemplificare, iata cum se prezinta situatia sesizarilor scrise si telefonice
primite de Primaria Sectorului 6 in perioada 2007-2009:
- Anul 2007: 150 sesizari scrise si 170 sesizari telefonice;
- Anul 2008: 175 sesizari scrise si 250 sesizari telefonice;
- Anul 2009: 279 sesizari scrise si 375 sesizari telefonice.
Programul propus are ca scop:
1.Asigurarea sterilizării gratuite a cainilor şi pisicilor cu/fara stăpân;
2.Eliminarea sursei principale de animale fără stăpân prin reducerea numărului de nasteri
de pui necontrolate;
3.Realizarea unei baze de date la nivel local care să permită identificarea detinatorilor în
cazul unor incidente produse de animale şi asigurarea controlului mişcării acestora pe
teritoriul Sectorului 6;
4.Monitorizarea animalelor care circulă nesupravegheate în Sectorul 6;
5.Vaccinarea antirabica a animalelor fara stapan, in vederea asigurarii unui mediu de
viaţă mai sănătos in Sectorul 6;
6.Responsabilizarea populaţiei posesoare de animale;
7.Imbunătăţirea imaginii administratiei publice locale la nivelul Sectorului 6.
Drept pentru care propunem Consiliului Local al Sectorului 6 aprobarea
proiectului de hotarare privind aprobarea Programului anual de sterilizare/castrare a
animalelor comunitare (câini si pisici) din Sectorului 6.
Demirel SPIRIDON

...............................

Sorin DINA

...............................

Manuel AVRAMESCU

...............................

Paul CURSARU

...............................

Conona PETRESCU

..............................

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMARIA SECTORULUI 6
________________________________________________________________________

Calea Plevnei 147-149, sector 6, Bucureşti, tel. 021.529.84.23
DIRECŢIA GOSPODĂRIE COMUNITARĂ ŞI RELAŢII CU ASOCIAŢII DE
PROPRIETARI

RAPORT DE SPECIALITATE
Direcţia Gospodărie Comunitară şi Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, are în componenţa sa
Biroul Sanitar Veterinar şi Fitosanitar, cu atribuţii concrete ce ţin şi de populaţia canină care circulă liber
şi fără însoţitor pe spaţiul public al sectorului 6, dar şi de populaţia canină cu stăpân.
La nivelul sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu gestionarea populaţiei canine care circulă
liber şi fără însoţitor pe spaţiul public se ocupă Administraţia pentru Supravegherea Câinilor fără Stăpân
Bucureşti, instituţie de interes public subordonată Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
În urma promulgării modificărilor şi completărilor Legii nr.205/2004 privind Protecţia
Animalelor, prin Legea nr.9/2008 a fost introdus “art.7” potrivit căruia: „Este interzisă euthanasierea
câinilor, pisicilor şi a altor animale, cu excepţia animalelor cu boli incurabile constatate de medicul
veterinar”, articol ce aduce modificări în desfăşurarea activităţii A.S.C.S.B., respectiv a Legii nr.227/2002
de aprobare a O.U.G. nr.155/2001.
Deşi art.1, alin.(2) din Legea nr.205/2004 modificată şi completată prin Legea nr.9 din 11 ianuarie
2008 a rămas nemodificat, în sensul că Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României
se reglementează prin lege specială – (Legea nr.227/2002), conform Legii nr.24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, Anexa 3 din Legea nr.227/2002 – Eutanasierea
câinilor, se înţelege a fi abrogată.
Renunţarea la euthanasierea animalelor menţionate mai sus, ne pune într-o situaţie fără precedent,
fiind obligaţi de actuala legislaţie să apelăm la A.S.C.S.B. pentru ridicarea animalelor de pe domeniul
public al sectorului 6. Cazarea lor în adăposturile existente până la adopţie sau a decesurilor pe cale
naturală fiind în obligaţia A.S.C.S.B.
Din cauza blocajului creat prin imposibilitatea A.S.C.S.B., până în prezent, de a face faţă
solicitărilor de ridicare a animalelor fără stăpân la nivelul capitalei, ne vedem nevoiţi de a propune o
hotărâre de consiliu local având ca bază legală H.G. nr.955/2004 pentru aplicarea reglementărilor cadru
de aplicare a O.G. nr.71/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local, care să conducă la deblocarea activităţii în speţă.

Astfel, Primăria Sector 6 doreşte diminuarea numărului de animale fără stăpân, prin sterilizarea
animalelor cu sau fără proprietar, metodă prin care procentul de înmulţire al animalelor comunitare va
scădea, respectând prevederile legislaţiei naţionale şi internaţionale privind protecţia animalelor, evitând
incidentele create de prezenţa numărului tot mai mare al acestora.
Adopţia şi responsabilizarea populaţiei iubitoare de animale, reprezintă un deziderat permanent al
instituţiei noastre, prin urmare dorind să avem un număr cât mai mare de persoane adoptatoare şi
responsabile de bunăstarea animalelor pentru respectarea Legii privind Protecţia Animalelor nr.205/2004,
modificată şi completată cu Legea nr.9/2008, în baza de date, în acest sens propunem desfăşurarea unui
program de sterilizări gratuite pentru cetăţenii sectorului 6, suportate din bani publici.
În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a) pct.19, art.45 alin.(1) şi art.81
alin.(2) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Pentru atingerea scopului final de diminuare a numărului de animale fără stăpân din raza
sectorului 6, Direcţia Gospodărie Comunitară şi Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari a întocmit
prezentul raport de specialitate.

DIRECTOR,
RADU MIRGHIŞ

