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HOTĂRÂREA NR. 106/2021 

Privind aprobarea Regulamentului pentru gestionarea câinilor cu stăpân 

din oraşul Covasna, judeţul Covasna 

 

 

Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 26 AUGUST 2021 şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea 

consilierilor în funcţie (12), 

 

Analizând referatul de aprobare  al iniţiatorului, dl consilier local, dr. 

Enea Nicolae, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de 

specialitate juridică şi pentru administraţie public locală, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cele religioase ş alte 

drepturi, şi pentru programe de dezvoltare economic – social, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public și privat, servicii publice şi comerţ, precum şi 

avizul de legalitate al secretarului general al oraşului; 

 

În temeiul prevederilor: 

 - OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- OUG nr.  55/2002 privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi 

şi/sau agresivi, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru 

protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003; 

- OG nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi 

pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Ordinului nr. 523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor; 

- Ordinului nr. 3l/2008 privind normele de aplicare a Legii nr. 205/2004 

privind protectia animalelor; 

- Ordinului ANSVSA nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind 

identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpâni, cu modificările şi completările 

ulterioare; 



- Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, cu modificările și completările ulterioare 

 

În baza prevederilor art. 129  alin. (1), art. 139 alin (1), art. 140 alin. (1) 

și art. 196 alin (1) lit ”a” și art. 243 alin. (1) din  O.U.G. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

       Cu votul “pentru” a 12 consilieri, “împotrivă” a - consilieri,  

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă Regulamentul pentru gestionarea câinilor cu stăpân 

din oraşul Covasna, judeţul Covasna, conform anexei la prezenta. 

 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se vor ocupa Primarul 

orașului Covasna, Poliția Locală și referentul din cadrul compartimentului 

Zone verzi, câini comunitari Ghioane Mihaiţa, 
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