
 
 
CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI BACĂU, propun locuitorilor şi 
asociaţiilor  legal constituite  din municipiul Bacău, proiectul de hotarăre privind 
aprobarea unui Regulament privind pastrarea curateniei de catre proprietarii de 
animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, care va 
intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007,  spre studiu şi analiză.    
        Acest proiect poate  fi consultat şi la sediul Primăriei  Municipiului  Bacău, 
unde se află afişat. 
          În legătură cu acesta, locuitorii şi asociaţiile  legal constituite  din municipiul 
Bacău,  vor putea trimite în scris    propuneri, sugestii sau opinii  până la data de  
12.09.2007, la Primăria Municipiului Bacău, domnului cons.juridic Caleap Florin, 
sau pe adresa de e-mail aparatdelucru.clb@primariabacau.ro
      Persoanele interesate să studieze proiectul şi întreaga documentaţie, pot accesa 
sit-ul www.primariabacau.ro ,  sectiunea Legea nr. 52/2003  
 
 
ROMANIA  
JUDETUL BACAU 
CONSILIERI LOCALI   
 

PROIECT DE HOTARARE   
 

de aprobare a Regulamentului privind pastrarea curateniei de catre proprietarii de 
animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, care va 

intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007 
 
 
Avand in vedere: 

- Prevederile O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului mediului inconjurator, 
actualizată; 

- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.536/1997, pentru aprobarea 
Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei; 

- Prevederile art. 1001 din Codul Civil, privind raspunderea pentru prejudiciile 
cauzate de animale; 

- Prevederile O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- Referatul nr.35328/23.08.2007 al Consilierilor locali iniţiatori ai proiectului 
- Expunerea de motive a Consilierilor locali initiatori ; 

 
 În baza art.36(2), lit.”d” şi 36(6) punctele 9 ,10 şi ale art.45(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia locală, republicata 
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HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1 - Se aprobă Regulamentul privind păstrarea curateniei de catre proprietarii de 
animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, potrivit Anexei 
nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, regulament care va intra in vigoare incepand 
cu data de 01 noiembrie 2007. 
Art.2 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL 
nr.321/30.11.2005, precum şi alte dispoziţii contrare. 
 

CONSILIERI LOCALI : 
 
MIRONESCU ROXANA        BÎRZU ILIE               CORODEANU GABI 
 
   
 
 
 
 
NR. 
DIN     08. 2007 
Caleap Fl./ Ex.1/Dos.I-A.4 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIERI LOCALI 
 
 
                                              EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind pastrarea curateniei de catre proprietarii de 
animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, care va 

intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007 
 
 

     Având în vedere, prevederile actelor normative din domeniul sanitar-veterinar, 

dar şi numărul mare al sesizărilor venite din partea cetăţenilor şi al reprezentanţilor 

autorităţii locale cu privire la existanţa şi gestionarea defectuasă a animalilor de 

companie sau domestice de către proprietarii lor, considerăm că este necesară adaptarea 

hotărârilor Consiliului Local Bacău, la noile condiţii ale unei convieţuiri civilizate în 

municipiul Bacău. 

De asemenea, se înregistrază un număr din ce în ce mai mare de cazuri în care 

Poliţia Primăriei , Direcţia de Servicii Publice din cadrul Primăriei Bacău, sunt solicitate 

în intervenţii pentru soluţionarea unor situaţii legate de prezenţa unor animale(cabaline, 

ovine) abandonate pe drumurile publice, sau care umblă pe aceste drumuri fără a fi 

supravegheate, sau sunt implicate în accidente rutiere, drept pentru care este necesară 

formarea unui cadru legislativ local care să asigure soluţionarea  şi prevenirea unor 

astfel de cazuri. 

Sporirea numărului de proprietari de animale face , totodată, necesară 

reglementarea, mai susţinută , a regimului de întreţinere a acestor animale, fără a afecta 

starea de confort a celorlaţi cetăţeni. 

    Faţă de cele prezentate vă rugăm domnilor consilieri să aprobaţi proiectul de 

hotărâre în forma prezentată. 

CONSILIERI LOCALI : 
 
MIRONESCU ROXANA        BÎRZU ILIE               CORODEANU GABI 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU 
DIRECŢIA   JURIDICĂ 
POLITIA PRIMARIEI 
 
 
 
 

RAPORT  
 

  al compartimentelor  de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,  
la proiectul de hotarare privind pastrarea curateniei de catre proprietarii de 

animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, care va 
intra în vigoare la data de 01 noiembrie 2007 

 
 
 
           Analizând proiectul de hotărâre privind pastrarea curateniei de catre proprietarii 

de animale de companie, animale domestice si pasari in municipiul Bacau, care va intra 

în vigoare la data de 01 noiembrie 2007, care va intra in vigoare începând cu data de 01 

noiembrie 2007,se constată că este oportun şi necesar adoptarea lui, iar autoritatea 

deliberativă are atributul de a le aproba prin hotărâre. 

          Având în vedere că sunt respectate dispoziţiile legale în vigoare, avizăm favorabil 

adoptarea proiectului de hotărâre. 
 
 
 
 
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU,                                                 DIRECTOR,                              

Ing. ONICA NICOLAE                                           Cons.jr.  MARIA JINGA 
 
 
 

 
POLIŢIA PRIMĂRIE BACĂU 

RUSU IONEL 
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ROMÂNIA                                                                                                     ANEXA NR. 1 
JUDEŢUL BACĂU                                                                          LA HCL nr. .................2007 
CONSILIERI LOCALI 
 
 

 
REGULAMENT PRIVIND PĂSTRAREA CURĂŢENIEI DE CĂTRE PROPRIETARII 

ANIMALELOR DE COMPANIE, ANIMALE DOMESTICE ŞI PĂSĂRI  
ÎN MUNICIPIUL BACĂU 

 
 
 
 

CAPITOLUL I 
 
Art. 1. 

a) Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare, parcuri,sau alte locuri 
amenajate pentru agrement), a animalului de companie, fara ca proprietarul sau 
persoana care are in grija animalul respectiv, sa detina materiale necesare pentru 
curatarea locului si evacuarea dejectiilor fiziologice (excremente). 

b) Persoanele care folosesc caini de paza in exercitarea atributiilor de serviciu, au 
obligatia sa aiba asupra lor materiale necesare pentru  curatarea si evacuarea 
dejectiilor fiziologice (excremente).  

c) Este interzisa plimbarea animalelor de companie(de talie mica, mijlocie, mare), in 
parculetele si locurile de joaca pentru copii special amenajat. 

Art. 2.  
Se interzice lasarea cainilor de companie sa patrunda in aranjamentele florale si 

spatiul verde amenajat pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau. 
  
 

Art. 3. 
a) Este interzisa lasarea in libertate a animalelor de companie pe domeniul public, de 

catre proprietarii acestora. In timpul plimbarii animalelor de companie pe 
domeniul public, acestia vor fi purtati obligatoriu in lesa indiferent de talie si rasa. 

b)  Animale de companie ce sunt gasite in libertate si nesupravegheate pe domeniul 
public sau privat al municipiului, vor fi ridicate de Serviciul Gestionare Caini 
Comunitari din cadrul Direcţiei Servicii Publice. Eliberarea animalelor de 
companie ridicate de pe domeniul public sau privat al municipiului, se va face la 
cererea proprietarului in termen de 5 zile si numai dupa achitarea amenzii 
contraventionale pentru fapta comisa si plata cheltuielilor de transport, tratament 
si intretinere stabilite de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Servicii 
Publice. 

c) La expirarea celor 5 zile pentru revendicarea animalului de companie de catre 
proprietar, acesta va putea fi dat spre adoptie.  
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d) Proprietarilor sau detinatorilor de cainilor de companie de talie mijlocie sau talie 
mare ce intra la categoria cainilor agresivi si periculosi, le este interzisa plimbarea 
cainilor pe domeniul public, fara lesa si botnita. 

e) Proprietarii sau insotitorii cainilor de companie sunt obligati ca atunci cand ii scot 
la plimbare, sa detina asupra lor, materialele necesare curatarii si evacuarii 
dejectiilor (excrementelor). 

f) Se interzice intrarea persoanelor insotite de caini in magazine, institutii de 
invatamint, institutii publice, mijloace de transport in comun daca aceasta 
interdictie este semnalizata.Fac exceptie cainii agentilor aflati in misiune, precum 
si a persoanelor nevazatoare. 

g) Este interzisa cresterea si amplasarea de adaposturi pentru caini si pisici pe 
spatiile verzi din jurul blocurilor sau in alte locuri de pe domeniul public fara 
acordul autorităţii publice locale şi cu îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege 
pentru ocuparea domeniului public/privat al municipiului. 

Art.4.    
Prin materialele necesare curateniei in temeiul art.1 se intelege fie ca proprietarul 

sau persoana care il are in paza sa aiba asupra sa, mănuşi  si pungi de unica folosinta. 
Art. 5. 

    Proprietarii sau detinatorii de animale de companie(caini, pisici), care locuiesc in 
blocuri cu apartamente, au obligatia de a lua masurile necesare astfel incat animalele 
de companie pe care le detin, sa nu murdareasca sau sa deterioreze spatiile de 
folosinta comuna(holuri, scari, spatii verzi). In caz contrar vor fi obligati sa efectueze 
curatenia, dezinfectia si refacerea spatiilor deteriorate. 

Art. 6. 
Cetatenii care au in proprietate locuinte individuale cat si terenul aferent acesteia, pot 
creste si intretine caini, pisici sau alte animale de companie, numai daca sunt 
respectate normele sanitar-veterinare in vigoare iar imprejmuirea proprietatii este 
corespunzatoare si nu permite iesirea animalelor pe domeniul public sau privat al 
municipiului. 

Art. 7.  
Persoanele fizice/juridice care detin caini de rasa sau de rasa comuna, pentru 

activitati de paza sau in alte scopuri, au obligatia : 
a) sa detina carnete de sanatate eliberate de cabinete sanitar-veterinare autorizate 

pentru fiecare caine;carnetele de sanatate trebuie sa contina toate actiunle sanitar-
veterinare( vaccinari, deparazitari), cuprinse in normele specifice in domeniu; 

b) sa detina adoposturi pentru animalele de companie pe care le intretin, in 
conformitate cu normele in vigoare privind bunastarea si protectia animalelor; 

c) sa asigure imprejmuirea corespunzatoare a domeniului privat astfel incat  cainii pe 
care ii detin sa nu iasa pe domeniul public; 
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CAPITOLUL II 
 

Art. 8.  
Proprietarii de animale domestice au urmatoarele obligatii : 
a) crestera animalelor domestice si a pasarilor in curtile proprietatii individuale, se 

va face numai cu respectarea regulilor sanitar-veterinare in vigoare si fara sa 
produca poluarea mediului inconjurator sau disconfort vecinilor ; 

b) sa amplaseze adaposturile pentru animalele domestice si pasari la o distanta de 10 
metri fata de cea mai apropiata locuinta invecinata ; 

c) sa pastreze curatenia si sa asigure igienizarea adaposturilor pentru animalele 
domestice si pasari ; 

d) sa efectueze dezinfectia si deratizarea adaposturilor pentru animalele domestice, 
cel putin o data la 6 luni ; 

e) evacuarea dejectiilor si a apelor reziduale rezultate din igienizarea adaposturilor se 
vor colecta intr-o fosa ecologica acoperita astfel incat sa nu afecteze mediul 
inconjurator; 

f) este interzisa depozitarea gunoiului de grajd si evacuarea apelor reziduale 
provenite de la animalele domestice in spatii deschise situate in apropierea 
locuintelor individuale ; 

g) este interzis abandonarea dejectiilor provenite de la animalele domestice si pasari 
la punctele de colectare selectiva. Acestea vor putea fi folosite ca ingrasamint pe 
terenurile agricole sau vor fi predate unui colector autorizat ; 

h) este interzis evacuarea apelor reziduale provenite din gospodaria proprie in canale 
deschise, in parauri, rauri sau pe domeniul public.  

Art. 9.  
a) circulatia animalelor domestice (cabaline, bovine, ovine, porcine) pe drumurile 

europene ce tranziteaza localitatea, precum si pe arterele principale din municipiu 
este interzisa; 

b) este interzisa circulatia animalelor domestice ( cabaline, bovine, ovine, ) pe 
domeniul public, neinsotite de catre proprietarii sau detinatorii acestora catre 
locurile de pasunat ; 

c) pe timpul deplasarii animalelor domestice catre locurile de pasunat, proprietarii 
acestora au obligatia sa asigure curatenia pe caile publice ; 

d) animalele domestice gasite nesupravegheate pe domeniul public sau privat al 
municipiului Bacau vor fi ridicate si transportate de catre reprezentantii Directiei 
Servicii Publice, in baza procesului – verbal de constatare intocmit de catre un 
agent constatator. 

e)  Proprietarii carora li s-au ridicat animalele domestice de pe domeniul public sau 
privat al mun. Bacau au obligatia ca in termen de maximum 10 zile sa-si 
recupereze animalele ridicate numai dupa ce au achitat contravaloarea amenzii 
contraventionale, a transportului si a cazarii animalului la adapost. Tarifele 
percepute pentru hrana, adapostul, transportul animalelor precum si modelul 
procesului verbal de constatare sunt prezentate in anexa 1A şi 1B la prezentul 
Regulament 
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f)   In cazul in care proprietarii animalelor domestice ridicate de pe domeniul public 
sau privat al mun. Bacau nu se  prezinta pentru recuperarea animalului in 
termenul stabilit, acesta va fi scos spre vanzare pentru recuperarea cheltuielilor de 
transport si cazare. 

Art. 10.   
Proprietarii de animale domestice au obligatia de a declara animalele domestice 

pe care le detin si sa le vaccineze pentru prevenirea raspindirii epizootiilor la animale. 
Art. 11.  

a)  este interzis pasunatul  pe domeniul public sau privat al municipiului Bacau. 
b) este interzis lasarea animalelor domestice sa pasuneze in zonele de protectie 
sanitara si in zonele de agrement de pe raza municipiului ; 
c) este interzis lasarea animalelor domestice sa pasuneze in zonele declarate ca 
fiind arii protejate ale naturii. 
 

 
CAPITOLUL III 

RASPUNDERI SI SANCTIUNI 
Art. 12 
 Nerespectarea dispozitiilor prezentei hotarari atrage raspunderea civila 
contraventionala sau penala, dupa caz. 
Art.13 
 Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de 
conditii incat potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni si se sanctioneaza dupa 
cum urmeaza : 
 
 PERSOANE FIZICE 
 
13.1 Cu amenda de la 100 lei la 500 lei, pentru incalcarea prevederilor art. 1 lit. a), c) ; 

art. 2. art. 3, lit a), art. 4, art. 5,  art.6, lit. c), art. 10  
13.2 Cu amenda de la 200 lei la 2000 lei pentru incalcarea prevederilor art. 3. lit d), e), 

f), g), art. 7, art. 8, lit. a), b), c), d), art. 9, lit. a), b), c), art. 11, lit. a) 
13.3 Cu amenda de la 300 lei la 2500 lei pentru incalcarea prevederilor art. 8, lit. e), f), 

g), h) , art. 9, lit. d), art. 11, lit b), c) 
 
 

PERSOANE JURIDICE   
 

13.4      Cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei pentru incalcarea prevederilor art. 1, lit. b), 
art. 4, art. 7, lit. a), b), c), art. 8, lit. b), c), d), e), f), g), h) , art11, lit b), c),  
 
Art. 14.  

Sumele provenite din amenzile aplicate in temeiul prezentei hotarari se fac venit 
la bugetul local. 
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Art.15  
 (1) Daca aceeasi persoana a savarsit mai multe contraventii, sanctionarea se aplica 
pentru fiecare contraventie 

 (2) Cand contraventiile au fost constatate prin acelasi proces – verbal, sanctiunile 
contraventionale se cumuleaza, fara a putea depasi dublul maximului amenzii prevazute 
pentru contraventia cea mai grava 

 (3) In cazul in care la savarsirea unei contraventii au participat mai multe 
persoane, sanctiunea se aplica fiecareia separat. 
Art.16  

(1)Caracterul contraventional al faptei este inlaturat in cazul constrangerii fizice 
sau morale, iresponsabilitatii, betiei involuntare, precum si infirmitatii, daca are legatura 
cu fapta savarsita. 

(2) Minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. 
  (3) Pentru contraventiile savarsite de minorii care au implinit 14 ani minimul si 

maximul amenzii stabilite in prezenta hotarare pentru fapta savarsita se reduc la 
jumatate. 

(4) Cauzele care inlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de 
instanta de judecata. 
Art.17.  

(1) Alicarea sanctionarii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni 
de la data savarsirii faptei. 

(2) Incadrul contraventiilor continue termenul prevazut la alin.1 curge de la data 
constatarii faptei. Contraventia este continua in ituatia in care incalcarea obligatiei legale 
dureaza in timp.  

(3) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea 
constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care 
cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei 
de judecata, daca sesizarea s-a facut in termenul prevazut la alin. 1 sau 2. Prescriptia 
opereaza totusi daca sanctiunea nu a fost aplicata in termen de 1 an de la data savarsirii, 
respectiv constatarii faptei, daca prin lege nu se dispune astfel.  

(4) Prin legi speciale pot fi prevazute si alte termene de prescriptie pentru 
aplicarea sanctiunilor contraventionale. 
Art.18.  

 Executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul verbal 
de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de 1 luna 
de la data aplicarii sanctiunii. 

 
CAPITOLUL IV 

CONSTATAREA CONTRAVENTIEI 
 

Art.19.  
(1)  Contraventia se constata printr-un proces verbal incheiat de persoanele anume 

prevazute în prezenta hotarare care stabileste si sanctioneaza contraventia, denumite in 
mod generic „agenti constatatori”. 
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  (2)   Pot fi agenti constatatori: Primarul municipiului Bacau si persoanele 
imputernicite in acest scop de Primarul municipiului Bacau, precum si alte persoane 
prevazute in legi speciale                         
Art. 20.   

(1)   Procesul verbal de constatarea contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu:          
data unde este incheiat,numele si prenumele, calitatea si institutia din care face parte 
agentul constatator;datele personale din actul de identitate, inclusiv codul personal, 
ocupatia si locul de munca al contravenientului, descrierea faptei contraventionalecu 
indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor 
imprejurarilor ce pot servi la apreciere gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor 
pagube pricinuite; indicarea hotararii Consiliului Local al Municipiului Bacau prin care 
se stabileste si se sanctioneaza contraventia; posibilitatea achitarii in termen de 48 ore a 
jumatate din minimul amenzii prevazuta; termenul de exercitare a caii de atac si organul 
la care se depune plangerea. 

(2) In cazul contraventiilor cetateni straini sau cetateni romani cu domiciliul in 
strainatate in procesul verbal vor fi cuprinse urmatoarele date de identificare a acestora: 
numele, prenumele, seria si numarul pasaportului, statul eminent si data eliberarii 
documentului, precum seria si numarul tichetului de inscriere a contraventiilor. Pe 
tichetul de inscriere a contraventiilor se va consemna contraventia, amenda aplicata si, 
dupa caz, dovada platii amenzii contraventionale. 

(3) In cazul in care contravenientul este minor, procesul verbal va cuprinde si 
numele, prenumele si domiciliul parintilor sau de alti reprezentanti ori ocrotitori legali ai 
acestuia. 

(4) In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul verbal 
se va face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul 
comertului si codul fiscal al acestei, precum si datele de identificare a persoanei care o 
reprezinta. 

(5) In momentul incheierii procesului verbal agentul constatator este obligat sa 
aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul 
actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul verbal la rubrica 
„ Alte mentiuni”sub sanctiunea nulitatii procesului verbal 

 
Art. 21.    

Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele, si calitatea agentului constator, 
numele si prenumele contravenientului iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a 
sediului acesteia, a faptei savarsite, a locului si a date comiterii acesteia sau a semnaturii 
agentului constator atrage nulitatea procesului verbal 
Art. 22.   

Contravenientul este obligat sa prezinte agentului constatator, la cerere, actul de 
identitate ori documentele in baza carora se fac mentiunile prevazute la art.16 alin. (3) 
din O.G nr. 2/2001 cu modificările şi completările ulterioare. În caz de refuz, pentru 
legitimarea contravenientului agentului constatator poate apela la ofiteri si subofiteri de 
politie, jandarmi sau gardieni publici. 
 Art. 23.    
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(1)  Procesul verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constator si de 
contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa 
semneze, agentul constator va face mentiuni despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie 
confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesul verbal va cuprinde si datele 
personale din actul de identitate al martorului si semnatura acestuia. 

(2) Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constator. 
(3) In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus 

la incheierea procesului verbal in acest mod. 
 
 Art. 24.     

Daca o persoana savarseste mai multe contraventii constatate in acelasi timp de 
acelasi agent constator, se poate incheia un singur proces verbal. 
 
 

 
 

CAPITOLUL  V 
 

APLICAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE 
 
 
 Art. 25.     

(1)    In cazul in care prin savarsirea contraventiei s-a cauzat o paguba si exista 
tarife de evaluare a acestei, persoana imputernicita sa aplice sanctiunea, stabileste si 
depagubirea, cu acordul expres al persoanei vatamate, facand mentiunea 
corespunzatoare in procesul verbal. 
            (2)    Daca nu exista tarif de evaluare a pagubei, persoana vatamata isi va 
putea valorifica pretentiile potrivit dreptului comun. 
Art. 26.    

(1)   Persoana imputernicita sa aplice sanctiunea dispune si de confiscarea 
bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii. In toate situatiile, agentul 
constatator va descrie in procesul verbal bunurile supuse confiscarii si va lua in privinta 
lor masurile de conservare sau de valorificare prevazute de lege,facand mentiunile 
corespunzatoarein procesul verbal. 

(2) In cazul in care bunurile nu se gasesc, contravenientul este obligat la plata 
contravalorii in lei. 

(3) Agentul constator are obligatia sa stabileasca cine este proprietarul bunurilor 
confiscate si, daca acestea apartin unei altei persoane decat contravenientul, in procesul 
verbal se va mentiona, daca este posibil, datele de identificare a proprietarului sau se vor 
preciza motivele pentru care identificarea nu a fost posibila. 
Art. 27.    

(1)   Procesul verbal se va inmana sau, dupa caz, se va comunica, in copie, 
contravenientului si, daca este cazul, partii vatamate si proprietarului bunurilor 
confiscate. 
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(2)    Comunicarea se face de catre organul care a aplicat sanctiunea, in 
termenul de cel mult o luna de la data aplicarii acesteia. 

(3)   In situatia in care contravenientul a fost sanctionat cu amenda, precum si 
daca a fost obligat la despagubiri, o data cu procesul verbal acestuia i se va comunica si 
instiintarea de plata. In instiintarea de plata se face mentiunea cu privire la 
obligativitatea achitarii amenzii si, dupa caz, a despagubirii, in termen de 15 zile de la 
comunicare, in caz contrar urmand sa se procedeze la executare silita. 
Art. 28.   

(1)  Daca agentul constatator aplica si sanctiunea, iar contravenientul este prezent 
la incheierea procesului verbal, acestuiw i se inmaneaza copia de pe aceasta si 
instiintarea de plata, facandu-se mentiunea in acest sens in procesul verbal. 
Contravenientul va semna de primire. 

(2)  Dispozitiile alin. 1 se aplica si fata de celelalte persoane carora trebuie sa li 
se comunice copia de pe procesul verbal, daca sunt prezente la incheierea acestuia. 

(3) In cazul in care contravenientul nu este prezent sau , desi prezent, refuza sa 
semneze procesul verbal, comunicarea acestuia, precum si a instiintarii de plata se face 
de catre agentul constatator in termen de cel mult o luna de la data incheierii. 
Art.29.     

(1) Comunicarea procesului verbal si instiintarii de plata se face prin posta, cu 
aviz de primire, sau prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului. 
Operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces verbal semnat de cel putin un 
martor. 
Art 30.    

(1)  Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la 
data incheierii procesului verbal jumatate din minimul amenzii prevazute in 
hotarare,agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul 
verbal. 

(2) Plata se face la Primaria Municipiului Bacau – Directia Impozite si Taxe 
Locale, iar o copie de la chitantase preda de catre contravenient agentului constatator sau 
se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut la alin. 1 

(3) In cazul in care contravenientul a achitat jumatate din minimul amenzii 
prevazute in hotarare pentru fapta savarsita orice urmarire inceteaza. 
Art .31.     

Dispozitiile art. 30 se aplica si in cazurile prevazute la art. 15 alin. 2, daca 
contravenientul achita jumatate din minimul amenzii prevazuta de prezenta hotarare, 
pentru fiecare dintre contraventiile constatate, fara ca prin totalizare sa se depaseasca 
maximul prevazut pentru contraventia cea mai grava. 
Art.32.  

( 1) Daca persoana imputernicita sa aplice sanctiunea apreciaza ca fapta a fost 
savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, constituie infractiune, sesizeaza 
organul de urmarire penala competent. 
            (2) In cazul in care fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit 
de catre procuror sau de catre instanta ca ea ar putea constitui contraventie, actul de 
sesizare sau de constatare a faptei, impreuna cu o copie de pe rezolutia, ordonanta sau, 
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dupa caz, de pe hotararea judecatoreasca, se trimite de indata organului de drept sa 
constate contraventia Primariei Municipiului Bacau pentru a lua masurile ce se impun 
conform legii. 
           (3) Termenul de 6 luni pentru aplicarea sanctiunii in cazul prevazut la alin. 2 
curge de la data sesizarii in drept sa aplice sanctiunea. 
 

CAPITOLUL VI 
 

CAILE DE ATAC 
 
 
Art.33.  

(1) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a 
sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau 
comunicarii acestuia. 
            (2) Partea vatamata poate face plangerea numai in ceea ce priveste 
despagubirea, iar cel carui ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, 
numai in ceea ce priveste masura confiscarii. 
 Art.34.  

(1) Plangerea insotita de copia de pe procesul verbal de constatare a contraventiei 
se depune la organul din care face parte agentul constatator, acesta fiind obligat sa o 
primeasca si sa inmaneze depunatorului o dovada in acest sens. 
       (2) Plangerea impreuna cu dosarul cauzei se trimit de indata Judecatoriei Bacau.       
         (3) Plangerea suspenda executarea. Plangerea persoanelor prevazute de art. 33 
alin. 2, suspenda executarea numai in ceea ce priveste despagubirea sau dupa caz, 
masura confiscarii. 
 

CAPITOLUL  VII  
EXECUTAREA SANCTIUNILOR CONTRAVENTIONALE 

Art.35  
Procesul – verbal neatacat în termenul prevazut la art. 33(1), precum si hotararea 

judecatoreasca irevocabila prin care s-a solutionat plangerea constituie titlul executoriu, 
fara vreo alta formalitate. 
Art.36  

(1) Punerea in executare a sanctiunii amenzii contraventionale se face de catre 
organul din care face parte agentul constatator, ori de cate ori nu se exercita calea de 
atac impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei in termenul prevazut de 
lege. 

 (2) Executarea se face in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind 
executarea silita a creantelor bugetare. 

 (3) Impotriva actelor de executare se poate face contestatie la executare, in 
conditiile legii. 
Art.37  
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(1) Confiscarea se aduce la indeplinire de organul care a dispus aceasta masura in 
conditiile legii. 

 (2) In caz de anulare sau de constatare a nulitatii procesului – verbal bunurile 
confiscate, cu exceptia celor a caror detinere sau circulatie este interzisa prin lege, se 
restituie de indata celui in drept. 

 
 

CAPITOLUL VIII 
DISPOZITII SPECIALE SI TRANZITORII 

Art.38  
Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu dispozitiile Codului de 

procedura civila. 
Art.39  

Procesul – verbal de constatare a contravenientei si de aplicare a sanctiunii, Anexa 
nr.1A si  Anexa nr.1B, fac parte integranta din prezentul Regulament 

 
 

 
CONSILIERI LOCALI : 

 
MIRONESCU ROXANA        BÎRZU ILIE               CORODEANU GABI 
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ROMÂNIA                                                                                            ANEXA NR. 1A 
JUDEŢUL BACĂU                                                                                               la Regulament 
CONSILIERI LOCALI 
 
   
 
 

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE 
Seria ….. Nr ………………. 

 
 Incheiat astazi ……………………… , ora ………in localitatea Bacau, jud. Bacau. 

Agent constatator ………………………………………………………….., din cadrul 
Politiei Primariei mun. Bacau. 
Am constatat urmatoarele :  
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 Fapt atestat de martorul ………………………………………………………, 
domiciliat in ………………………………………, str. ………………………, nr. 
……., judetul ……………………………….., act de identitate ……, seria ……, nr. 
…………………, emis de ……………………………., CNP …………………………. . 

Fapt atestat de martorul ………………………………………………………, 
domiciliat in ………………………………………, str. ………………………, nr. 
……., judetul ………………….., act de identitate ……, seria ……, nr. 
…………………, emis de ……………………………., CNP …………………………. . 

In baza art. 3 lit. b si art. 9 lit. d din H.C.L. …………, dispun ridicarea 
animalului domestic/companie, care va fi cazat la adapostul de animale al mun. Bacau 
pana la revendicare de catre proprietar sau valorificare in conditiile legii. 

 
 

AGENT CONSTATATOR.      MARTORI,. 
……………………………………..    
 …………………………. 
     
 

CONSILIERI LOCALI : 
 

 
MIRONESCU ROXANA        BÎRZU ILIE               CORODEANU GABI 
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ROMÂNIA                                                                                                  ANEXA NR. 1B 
JUDEŢUL BACĂU                                                                                 la  Regulament  
CONSILIERI LOCALI 
 

 
 
 

 
NORME DE FURAJARE 

 
 

 
Pentru cai de tractiune  

 Iarna (kg) Vara (kg) 
Fin 8-10 - 
Paie 3-4 - 
Radacini, tuberculi 8-10 - 
Furaj uscat 10-12 - 
Masa verde - 35-40 
concentrate 2 1 
 

Pentru vaci kg/100kg/corp 
Subst. uscata – fin 1.5-2 0.3-0.5 
Paie 0.5-0.3 - 
Suculente 4-3 - 
Concentrate 0.3-0.6 0.3-0.5 
Furaje verzi - 10-8 
 

Pentru oi  
Fin 1.5-2 - 
Concentrate 0.3-0.6 0.2-0.5 
Masa verde - 6-10 
 
 

TARIFE 
 
a) pentru animale domestice: 
Ridicare si transport:     50 lei 
Cazare si furajare     50lei/zi 
Tratamente 
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b) pentru animale de companie* 
 

 FEMELE MASCULI < 6 LUNI 
Consultatie, manopera castrare, manopera vaccinare 
antirabica, tatuaj 15.5 10.5 
medicamente 18.1 4.5 

10 

Transport 3 3 3 
Personal de lucru 7.5 7.5 7.5 
Hrana 5 5 5 
Personal de intretinere 2 2 2 
Apa 1 1 1 
Curent electric 0.5 0.5 0.5 
Reparatii curente 1 1 1 
TOTAL  (RON) 53.6 35 30 

 
* Cheltuielile sunt calculate pentru 7 zile  

 
 
 
 
 

CONSILIERI LOCALI : 
 
MIRONESCU ROXANA        BÎRZU ILIE               CORODEANU GABI 
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