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Serviciul public de ecarisaj
Art. 17.
(1) Serviciul public de ecarisaj se realizeaza prin instituirea de norme privind
transportul, îngrijirea si exterminarea animalelor fara stapân, care prezinta un
grad ridicat de pericol social.
(2) Serviciul public de ecarisaj va asigura protectia câinilor conform
principiilor europene de protejare a animalelor, concomitent cu protectia
cetatenilor din unitatea administrativ-teritoriala în care functioneaza.
(3) Serviciul public de ecarisaj va realiza urmatoarele:
a) strângerea câinilor fara stapân, pe baza reclamatiilor scrise ale persoanelor
fizice sau juridice;
b) eliberarea animalelor contra unei taxe sau cu scutire de taxa pentru
organizatiile de protectie a animalelor;
c) îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si înregistrarea lor
într-o evidenta unica;
d) reîntoarcerea câinilor în zona de unde au fost prinsi, la cererea
colectivitatii/grupului local, care îsi va asuma în scris raspunderea pentru
ocrotirea câinilor tratati;
e) eutanasierea câinilor bolnavi de catre personal specializat al serviciului
public de ecarisaj;
f) asigurarea adaposturilor temporare pentru câini, cu avizul serviciului de
specialitate sanitar-veterinar.
(4) Conform normelor europene, câinii sunt considerati animale comunitare, în
acest sens fiind interzise:
a) omorârea câinilor în afara institutiilor specializate;
b) prinderea si maltratarea câinilor;
c) organizarea luptelor cu câini.
(5) Contravaloarea prestatiilor efectuate prin serviciul public de ecarisaj se va
achita astfel:
a) persoanele fizice vor achita tarifele stabilite de serviciul public de ecarisaj;
b) pentru efectuarea operatiunilor de deparazitare, vaccinare, sterilizare la
cererea clientilor, acestia vor achita tarifele propuse de serviciul public de
ecarisaj si aprobate de consiliul local;
c) pentru asigurarea adapostirii temporare a câinilor va fi achitata
contravaloarea hranei si a chiriei pentru adapost.
(6) Autoritatile administratiei publice locale vor coopera cu autoritatile
administratiei publice centrale care utilizeaza câini în diverse scopuri - paza,
salvare de vieti omenesti - Ministerul Apararii Nationale, Ministerul
Administratiei si Internelor, Asociatia Vânatorilor si Pescarilor Sportivi.

