Hotarirea 20/2021 M.Of. 129 din 08-feb-2021

HOTĂRÂRE nr. 20 din 27 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.059/2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului
de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.059/2013, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 829 din 23 decembrie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, înfiinţate potrivit art. 1 alin. (1) din ordonanţa de
urgenţă, desfăşoară activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân pe raza unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv
a subdiviziunilor acestora, la nivelul cărora au fost înfiinţate, şi, în funcţie de posibilităţi, pot încheia protocoale de
colaborare cu unităţile administrativ-teritoriale cu care se învecinează, precum şi cu orice altă unitate administrativteritorială de pe raza judeţului."
2. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Protocoalele de colaborare prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate numai atunci când serviciile specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân dispun de logistica necesară pentru a asigura capturarea, transportul şi cazarea câinilor
fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale învecinate, precum şi cei din alte unităţi de pe raza judeţului, cu
respectarea condiţiilor pentru funcţionarea adăposturilor pentru câini, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la
ordonanţa de urgenţă."
3. La articolul 5 alineatul (4), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1 ), cu următorul cuprins:
"a1 ) pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale aflate în acelaşi judeţ;"
4. La articolul 5, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) În adăposturile publice pot fi adăpostiţi câinii fără stăpân capturaţi pe raza unităţilor administrativ-teritoriale care
le-au amenajat, câinii fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale vecine, precum şi câinii fără stăpân din unităţile
administrativ-teritoriale aflate pe raza aceluiaşi judeţ în condiţiile alin. (4). Operatorii serviciilor specializate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân au obligaţia de a transporta şi a adăposti câinii capturaţi numai în adăposturile publice
pe care le administrează.
(6) Adăpostirea câinilor fără stăpân din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (5) se face în baza unor
protocoale de colaborare, încheiate potrivit art. 3 alin. (1) şi comunicate Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor."
5. La articolul 24, alineatul (1) se abrogă.
6. La articolul 24, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) În cazul în care persoana adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi adăposteşte într-un imobil,
aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiilor de proprietari sau, după caz, al
vecinilor."
7. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 24 1 , cu următorul cuprins:
"Art. 24 1
(1) Asociaţiile şi fundaţiile de profil pot prelua din adăposturile publice un număr maxim de 20 de câini lunar.
(2) În situaţia în care asociaţiile şi fundaţiile de profil nu deţin un adăpost sau nu au contract cu un adăpost autorizat,
reprezentanţii acestora au obligaţia de a întocmi o declaraţie cu adresa la care câinii pot fi transferaţi până la adopţia
lor.
(3) În cazul în care există câini cu condiţii medicale care necesită îngrijiri medicale de specialitate, asociaţiile şi fundaţiile
de profil pot prelua câinii fără a aştepta termenul legal de adopţie, cu obligativitatea acestora de a nu mai da câini spre
adopţie înainte de împlinirea termenului legal de revendicare."
8. La articolul 29, alineatul (3) se abrogă.
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