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Către  Primăria comunei  Laloșu,

În atenția domnului primar, Ruja Adrian, 

Subsemnații, elevii clasei a VII-a de la Școala Gimnazială Sat Mologești, Comuna Laloșu, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 

din Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu modificările ulterioare,  privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor  vă adresăm propunerea atașată.

Colectivul  clasei noastre  solicită  rezolvarea  problemei gestionării câinilor comunitari.

Totodată aducem la cunoștință  motivele pentru care această măsură este  necesară. Câinii de pe stradă sunt agresivi și pot răni trecătorii și copii, pot 

provoca  accidente rutiere, boli, cea mai gravă fiind  leptospiroza. Lasați pe stradă suferă de foame, boli, sunt neîngrijiți și nu sunt respectate  drepturile  

animalelor.   

Noi, colectivul clasei a VII-a, am  identificat o serie de soluții pentru rezolvarea acestei probleme:

- strângerea  câinilor într-un  adăpost, există  asociații care se implică  în acțiuni de îngrijire, sterilizare dar această  soluție  implică  costuri destul de 

mari pentru întreținere;

-adopția, este o solutie legală, câinii se  pot dezvolta fizic și emoțional, primesc afecțiune din partea familiilor adoptive. Dezavantajul acestei soluții ar fi 

că unii oameni, după ce adoptă un câine, după o anumită perioadă, sunt tentați să-i trimită înapoi pe stradă;

-sterilizarea este o acțiune legală, există asociații care se implică în acțiuni  de sterilizare, dezavantajul la  această soluție este că nu toți câini pot fi prinși 

și în plus au de suferit după operație.

În  urma unei atente  analize, noi propunem soluția de a fi adoptați câinii comunitari.

Această  problemă este foarte importantă pentru imaginea  localității  noastre, acest  lucru  devine  o îngrijorare pentru întreaga comunitate.   

Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de educație socială și este însoțită de argumentele principale pe 

care le-am identificat în favoarea propunerii noastre.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul dumneavoastră în termenul legal la această adresă de email: calotă.marinela91@gmail.com

Vă  mulțumin!                                                                                                 Data:





Politica PublicĂ PropusĂ

Nu există o politică publică privind această problemă.

Instituțiile abilitate să rezolve această problem sunt:

- Primăria locală

- Asociația pentru protecția animalelor

- Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța  Alimentelor.



 STERILIZAREA este soluția propusă de noi.

 Conform OUG 155/2001, sterilizarea câinilor cu 
sau fără stăpân aparținând rasei comune și 
metișii acestora este OBLIGATORIE. 

Nerespectarea acestei dispoziții fiind pedepsită 

cu amendă de la 5000 la 10000 de lei, ceea ce 

înseamnă că există cadrul legal care să sprijine 

politica publică propusă de noi.  

 Prin microcipare, autoritățile vor avea o evidență 

clară a câinilor de rasă comună, aceștia 

putând fi oricând identificați, în cazul în care ar 

fi găsiți pe stradă, iar proprietarii amendați.

 Înmulțirea necontrolată a câinilor cu stăpân și 
fără ar fi stopată prin sterilizare.



Declarație de constituționalitate:
Politica publică propusă de clasa noastră:

 Respectă principiul egalității în drepturi a cetățenilor (Titlul II,
Capitolul 1, art. 16);

 Respectă principiul neretroactivității (se aplică doar pentru situații
ce apar în viitor, după adoptare) (Titlul II, Capitolul 1, art. 15);

 Respectă drepturile și libertățile fundamentale (Titlul II, Capitolul
2);

 Respectă prevederile privind exercitarea drepturilor și libertăților
(Titlul II, Capitolul 3, art.57);

 Respectă prevederile privind impozitele și taxele (Titlul II, Capitolul
3, art.56);

 Respectă prevederile privind proprietatea (Titlul IV, art.136);

 Respectă prevederile privind economia (Titlul IV, art. 135);

 Respectă prevederile privind tratatele internaționale, inclusiv
normele Uniunii Europene în domeniu (Titlul II, Capitolul 2, art. 20) şi
Convenţia europeană pentru protecâia animalelor de companie
din 23.06.2003.



Hotărâre de Consiliu Local
Hotararea Consiliului Local nr. 1/21.03.2022

privind obligația deținătorilor de a sterilizare și microcipa câinii de rasă comună și a metișilor
acestora,precum și scutirea de impozit, pentru o anumită perioadă, pentru întreprinzătorii
care vor sprijini această acțiune.

Avand în vedere:

- ORDINUL nr.1 din 7 ianuarie 2014 pentru aprobarea normelor privind identificarea şi înregistrarea
câinilor cu stăpân.

-NORMELE metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân din 11.12.2013

-LEGEA 258/2013 pentru modificarea şi completarea OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Luând cunoştinţă de:

Petiţia înaintată Primăriei de către elevii clasei a VII-a de la Şcoala Gimnazial, sat Mologești

Consiliul Local al Comunei Laloșu hotărăşte:

Art.1. - Obligativitatea sterilizării câinilor de rasă comună cu sau fără stăpân;

Art.2.- Obligativitatea microcipării tuturor câinilor de rasă comună cu stăpân;

Art.3.- Art.1 si Art.2 pot fi aplicate doar de către un medic veterinar;

Art.4. -Scutirea de impozite pe o perioadă de un an pentru întreprinzătorii care vor sprijini
financiar activitatea desfășurată.

Art.5.- Cu ducerea la îndeplinire a acestor prevederi este însărcinat primarul Comunei Laloșu.

Art. 6. -Prezenta hotărâre se comunică primarului Comunei Laloșu și se aduce la cunoștință
publică prin publicarea la avizierul primăriei.



- chestionare  adresate  localnicilor

- wwwobiectiv.ro/content/din-dragoste-pentru-câini 

- wwwzf.ro/eveniment/impactul-statistici-al-activității-hingherilor

- wwwobservator.tv/social/câinii-comunitari-o-problemă-majoră-

însă-neluată-în-serios-204508htm

SURSE  DE  INFORMARE


