Extras din Hotararea Consiliului Local Timisoara 371/30.10.2007, Art.1
CAPITOLUL IV
REGLEMENTĂRI PRIVIND DEłINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE PE RAZA MUNICIPIULUI
TIMIŞOARA
ART.21
(1) Constituie contravenŃii şi se sancŃionează contravenŃional creşterea şi deŃinerea de animale de companie cu
nerespectarea următoarelor condiŃii:
a) nerespectarea normelor sanitar – veterinare;
b) creşterea şi deŃinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidenŃieze vaccinările şi
deparazitările, la zi;
c) deŃinerea unui număr mai mare de două animale de companie (câini, pisici) într-un apartament, şi neasigurarea
condiŃiilor, îngrijirilor şi atenŃiei necesare, Ńinând cont de nevoile etologice, în funcŃie de specie şi rasă;
d) nerespectarea distanŃei de minim 10 m. a amplasamentului adăpostului câinelui atât faŃă
din curŃile de folosinŃă comună cât şi faŃă de imobilele învecinate;

de apartamentele

e) circulaŃia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curŃile de folosinŃă comună;
f) nerespectarea normelor generale de curăŃenie, igienă şi întreŃinerea în condiŃii optime a spaŃiului comun, fără a
aduce atingere liniştii şi ordinei publice;
g) deŃinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al AsociaŃiei de proprietari,
adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului expres al proprietarilor din apartamentele
limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de pe acelaşi etaj apartamentului de deŃinere al
animalului de companie).
h) neafişarea de către proprietari, deŃinători de câini de companie, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil sau la uşa
de acces în proprietate, a unei plăcuŃe de avertizare cu inscripŃionarea „Câine periculos” sau „AtenŃie câine
rău”, după caz;
i) deŃinerea de către asociaŃiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaŃiilor de proprietari a câinilor,
pisicilor şi altor animale de companie pe spaŃiile comune, în jurul imobilelor sau în adăposturi amplasate pe
domeniul public;
j) deŃinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăŃilor comerciale şi ale instituŃiilor de stat sau private a mai mult
de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe sau Ńarcuri pentru închiderea câinilor pe timp de zi sau pe
perioada desfăşurării activităŃii şi a unei împrejmuiri corespunzătoare a spaŃiului de pază, pentru a preveni
accesul liber al acestora pe domeniul public pe timpul nopŃii; deŃinerea unui număr mai mare de 3 câini se va
face doar cu acordul expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
k) deŃinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăŃilor comerciale şi ale instituŃiilor de stat sau private a câinilor
de pază fără a avea carnet de sănătate care să fie certificate vaccinările şi deparazitările la zi, fără a fi
identificate şi sterilizate;
l) plimbarea pe domeniul public - alei, trotuare sau în alte locuri decât cele special amenajate – a câinilor şi altor
animale de companie, fără ca proprietarii acestora să dispună de materiale necesare pentru curăŃirea locului şi
evacuarea dejecŃiilor fiziologice. Prin materialele necesare păstrării curăŃeniei se înŃelege fie ca proprietarul să
aibă asupra sa mătură, făraş, pungă de unică folosinŃă, fie pungă şi mănuşi de unică folosinŃă.
m) Plimbarea câinilor pe companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor agresivi fără lesă şi
botniŃă;
n) DeŃinerea de către însoŃitorii animalelor de companie, pe timpul plimbării acestora a actului de identitate al
proprietarului şi a carnetului de sănătate al animalului de companie;
(2) Nerespectarea prevederilor:
- art. 21 literele a), b), c), d), e), g), k) se sancŃionează cu amendă contravenŃională cuprinsă între 800 lei la 1.000 lei;
- art. 21 literele f), i), j), se sancŃionează cu amendă contravenŃională cuprinsă între 1.500 lei la 2.000 lei;

