
ANEXA 3 

 
 

Pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 

Municipiului Timişoara, modificata si completata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

206/26.05.2009 

 

Capitolul IV – Reglementări privind deţinerea animalelor de companie  pe raza municipiului 

Timişoara, art. 21 alin. 1 se modifică, după cum urmează: 

 

 

Capitolul IV - Reglementări privind deţinerea animalelor de companie  pe raza municipiului 

Timişoara va avea următorul conţinut: 

 

 

„CAPITOLUL IV 

 

REGLEMENTĂRI  PRIVIND  DEŢINEREA ANIMALELOR DE COMPANIE  PE 

RAZA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

 

Art.21: 
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează contravenţional creşterea şi deţinerea de animale 

de companie cu nerespectarea următoarelor condiţii: 

a) Nerespectarea normelor sanitar – veterinare; 

b) Creşterea şi deţinerea animalelor de companie fără carnet de sănătate care să evidenţieze 

vaccinările şi deparazitările la zi, avizat de medicul veterinar curant; 

c) Proprietarii gospodăriilor individuale pot deţine mai mult de doi câini şi două pisici cu 

condiţia plăţii unei taxe anuale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru 

animalele ce depăşesc numărul de mai sus. 

d) Nerespectarea distanţei de minim 10 m a amplasamentului/punctului de legare/ţarcului 

câinelui faţă de geamurile imobilelor învecinate cât şi geamurile  apartamentelor din curţile de 

folosinţă comună. 

e) Circulaţia liberă, atât ziua cât şi noaptea, a câinilor în curţile de folosinţă comună, fără 

acordul tuturor locatarilor; 

f) Neasigurarea  de către deţinătorii de animale de companie a curăţeniei şi igienei pe spaţiile 

comune din imobilele de locuit.  

g) Deţinerea animalului de companie în apartamente fără acordul scris şi ştampilat al 

Asociaţiei de proprietari, adoptat cu majoritatea voturilor proprietarilor, în baza acordului 

locatarilor din apartamentele limitrofe (apartamentul superior, inferior şi a celor învecinate de 

pe acelaşi etaj al apartamentului de deţinere al animalului de companie); 

h) Neafişarea de către proprietari, deţinători de câini, la loc vizibil, la intrarea într-un imobil 

sau la uşa de acces în proprietate, a unei plăcuţe de avertizare cu inscripţionarea „Atenţie 

câine”; 

i) Deţinerea de către asociaţiile de proprietari sau a unor locatari din cadrul asociaţiilor de 

proprietari a câinilor, pisicilor şi altor animale de companie pe spaţiile comune, în jurul 

imobilelor sau în adăposturi amplasate pe domeniul public; 

j) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor de stat 

sau private a  mai mult de 3 câini de pază şi fără asigurarea unor boxe  sau ţarcuri pentru 

închiderea câinilor pe timp de zi sau pe perioada desfăşurării activităţii şi  a unei împrejmuiri 



corespunzătoare a spaţiului de pază, pentru a preveni accesul liber al acestora pe domeniul 

public pe timpul nopţii; deţinerea unui număr mai mare de 3 câini se va face doar cu  acordul 

expres al serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 

k) Deţinerea la sediile şi punctele de lucru ale societăţilor comerciale şi ale instituţiilor 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) Necurăţarea dejecţiilor fiziologice de pe domeniul public provenite de la animale, cu 

ocazia plimbării acestora, inclusiv  în locurile de recreere special amenajate pentru câini 

(canisite); 

m) Plimbarea câinilor de companie pe domeniul public fără lesă, iar cei din categoria câinilor 

agresivi fără lesă şi  botniţă; 

n) Neindividualizarea animalului de companie de către proprietarul sau deţinătorul acestuia, 

prin microcipare; 

o) Neînregistrarea animalului de companie în Registrul animalelor de companie de către 

proprietarul sau deţinătorul acestuia; 

p) Nesterilizarea de către deţinători sau proprietari, a câinilor şi pisicilor cu stăpâni, fără 

valoare chinologică/felină (fără rasă determinată sau metisaţi) din gospodăriile individuale, 

instituţii de stat sau private de pe raza municipiului Timişoara; 

q) Însuşirea unui număr mai mare de 3 pungi speciale pentru dejecţiile animalelor de 

companie, puse la dispoziţie de municipalitate în cutia aferentă coşurilor speciale pentru 

reziduurile animalelor de companie; 

r)  Înstrăinarea animalele fără transcrierea proprietăţii, atestată în carnetul de sănătate şi 

transmisă compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;” 

 

(2) Nerespectarea prevederilor: 

a). Art. 21 literele a), b), c), d), e), g), h), k), l), m), n), o) se sancţionează cu amendă cuprinsă 

între 800 şi 1.000 lei; 

b). Art. 21 literele f), i) şi j) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 1.500 şi 2.000 lei” 

c)  Art. 21 litera p) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 şi 1.000 lei 

d)  Art. 21 literle  q) şi r) se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 100 lei”” 

 


