
Anexa 
la Hotă rarea Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a nr. 	/,29,0 2022 

REGULAMENTUL 
de organizare ş i func ţ ionare al Serviciului public de ad ă postire a animalelor aflate in pericol pe raza 

judeţ ului Ialomiţ a, pentru care s-a emis un ordin de plasare in ad ăpost 

CAPITOLUL I 
Dispozitii generale 

Art.l.Prezentul regulament stabile ş te cadrul juridic 	modul in care se organizeaz ă  
func ţ ionează  serviciul public de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţului Ialomiţ a, 
pentru care s-a emis un ordin de plasare in ad ă post, in conformitate cu reglement ă rile prevă zute 
in Legea nr. 205/2004 privind protec ţ ia animalelor, republicată , modificată  prin Ordonanţ a de Urgen ţă  
nr.175/2020 pentru completarea unor acte normative cu inciden ţă  in protec ţ ia animalelor, precum 
ş i pentru stabilirea unor m ă suri organizatorice. 

(2)infiinţ area, organizarea si prestarea serviciilor publice se realizează  potrivit principiilor 
transparen ţ ei, egalităţ ii de tratament, continuit ăţ ii, adaptabilit ăţ ii, responsabilit ăţ ii ş i al 
furniz ă rii serviciilor publice de ad ă postire a animalelor de pe raza jude ţ ului Ialomi ţ a, cc fac obiect al 
unui ordin de plasare in ad ă post. 

Art.2.(1)Consi1iu1 Jude ţ ean Ialomi ţ a asigură  cu caracter continuu ş i permanent servicii 
publice de ad ăpostire a animalelor aflate in perieol cc fac object al unui ordin de plasare in ad ăpost, care 
vor prestate prin incheierea de contracte, in condifile legii. 

(3)Serviciile publice de ad ă postire a animalelor se desfa ş oară  sub autoritatea Consiliului 
Jude ţ ean Ialomi ţ a, care are obliga ţ ia de a monitoriza modul de prestare al acestora in limitele 
competen ţ elor stabilite de legisla ţ ia aplicabil ă  tipului de serviciu public. 

(2)Gestionarea modalit ăţ ii de indeplinirea obliga ţ iei menţ ionate la alin.(1) se va realiza 
prin grija Direc ţ iei Investi ţ ii Servicii Publice, Unitatea Jude ţ eană  pentru Monitorizarea Serviciilor 
Comunitare de Utilit ăţ i Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude ţ ean Ialomi ţ a. 

(4)Consiliul Jude ţ ean Ialomiţ a colaboreaz ă  cu politi ş tii din cadrul Poli ţ iei Române care 
indeplinesc activit ăţ ile in conformitate cu prevederile Legii nr.20512004 privind protec ţ ia anirnalelor, 
republicată , modificată  prin Ordonanţ a de Urge*nr. 17512020. 

Art.3. in sensul prezentului regulament, prin animal aflat intr-o situa ţ ie de pericol se 
in ţ elege animalul aflat in oricare dintre urm ă toarele situa ţ ii: 
a)animal care a fost r ă nit sau schingiuit; 
b)animal care a fost implicat in lupte intre animale sau cu animale; 
c)animal domestic sau animal s ă lbatic captiv asupra c ă ruia a fost practicat tirul; 
d)animal folosit pentru dresajul altor anirnale sau pentru a controla agresivitatea altor animale; 
e)animal domestic expus for ţ at la temperaturi foarte ridicate ori foarte sc ă zute; 
f)animal din speciile ecvidee, bovine, ovine ş i caprine aflat, rar ă  supraveghere, pe c ă ile de circula ţ ie 
public ă . 
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CAPITOLUL II 
Servicii acordate animalului aflat in pericol pentru care s-a emis un ordin tie plasare in ad ă post 

Art.4. Serviciul public de ad ăpostire a animalelor aflate in pericol pe raza jude ţ ului Ialomi ţ a, 
pentru care s-a emis un ordin de plasare in ad ăpost func ţ ionează  prin incheierea de contracte cu gr ă dini 
zoologice, centre de reabilitare ş i/sau ingrij ire pentru anirnalele din fauna s ă lbatică , cu ad ă posturi 
pentru c ă ini fră  stă pan sau a altor ad ă posturi pentru animale domestic; inclusiv cele de ţ inute de 
organizaţ ii neguvemamentale de protectie a animalelor, in conditiile legii. 

Art.5.Serviciile acordate animalului plasat in adăpost constau in urm ă toarele: 
•capturarea/preluarea/ridicarea, dup ă  caz, a animalului aflat in pericol; 
•asistenţ a veterinară  de urgenţă , inclusiv interventia chirurgical ă , la nevoie; 
•transportul animalului capturat/preluat/ridicat, la adă post; 
•deparazitarea, vaccinarea ş i controlul bolilor identificate, dac ă  este cazul, conform legisla ţ iei sanitar-
veterinare; 
•cazarea ş i hră nirea animalului pc perioada ad ăpostirii acestuia. 

Art.6. Consiliul Judetean Ialomi ţ a va deconta toate cheltuielile suportate de c ă tre entit ă tile cu 
care are incheiate contracte, conform tarifelor stabilite ş i aprobate, in conditiile legii, pentru fiecare 
tip de serviciu acordat animalului plasat in ad ăpost, sens in care vor Ii cuprinse sume in buget cu 
această  destinatie. 

Art.7. in scopul eunoa ş terii modalităţ ilor de asigurare a serviciilor publice de ad ă postire a animalelor 
ce fac obiect al ordinului de plasare in ad ă post, pentru alegerea solutiei optirne in fiecare caz in part; 
Consiliul Judeţ ean Ialomita publie ă  pe propriu al institutiei, toate informatiile privind datele de 
contact ale entită tilor care asigură  serviciile respective necesare 5i ale localită tilor in care se desfă soară  aceste 
activităţ i 

Art..  in scopul preluă rii in custodie temporar ă  sau restituirii c ă tre detină tori, in conditiile legii, 
Consiliul Judetean Ialomita va publica pe site-ul propriu al institutiei, toate informatiile privind anirnalele 
care fac object al ordinelor de plasare in ad ă post, in termen de 10 zile de la emiterea acestora. 

CAPITOLUL III 
Reguli privind plasarea in ad ă post a unui animal aflat in pericol 

Art.9.Politi ş tii din cadrul lnspectoratului de Poli ţ ie Jude ţ ean lalomi ţ a care, In exereitarea 
atribu ţ iilor de serviciu, constat ă  că  un animal se Oa intro situafie de pericol emit, de indat ă , 
ordin de plasare a animalului In ad ăpost pentru o perioad ă  de 45 de zile. 

Art.10.Polifi ş tii constat ă  existenţ a situaţ iei de pericol pe baza evalu ă rii situa ţ lei de fapt ş i a st ă rii 
fizice a animalului care rezult ă , după  caz, din: 

a)constatarea direct ă  ş i consemnarea celor constatate intr-un inscris  on inregistrarea eelor 
constatate cu mijloace tehnice; 

b)declaraflile persoanelor implicate in activit ă tile desfăş urate cu privire la situa ţ iile de 
pericol prevă zute la art.3 din prezentul regulament sau ale persoanelor care au asistat la activit ă tile 
respective sau au cuno ş tinţă  despre desfăş urarea acestora; 

c)inregistr ă ri video sau audio on fotografii, indiferent de provenien ţ a acestora; 
dyinscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor salt public ă rilor in mediul electronic ş i/sau de 

telefonie mobil ă ; 
e)6 ş a de observa ţ ie clinică  intocmit ă  de un medic veterinar. 
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Art.11. Ordinul de plasare a animalului In adăpost cuprinde in mod obligatoriu mentiuni 
cu privire la: 

a)data, ora ş i locul unde este emis; 
b)numele, prenumele, ealitatea  i  unitatea de politie din care face parte politistul care îl  

emite; 
e)date care să  asigure identificarea detin ă torului animalului, dac ă  acesta este cunoscut; 
d)date care să  asigure identificarea animalului pentru care se dispune plasarea in adăpost, 
e)descrierea motivelor de fapt care au determinat dispunerea m ă surii ş i indicarea surselor 

de informare pe baza c ă rora a fost evaluată  situatia de fapt ş i starea fizic ă  a animalului; 
Otemeiul de drept pentru emiterea acestuia; 
g)data la care ineeteaz ă  aplicarea m ă surii de plasare in adăpost a animalului; 
h)dreptul de a contesta ordinul de plasarea a animalului in adă post, termenul de exercitare a 

acestui drept  i  instanta la care se poate depune contestatia. 

Art.12. Ordinul de plasare a animalului in adăpost se semneaz ă  In mod obligatoriu de are 
politistul care emite ş i se comunic ă  entită tii responsabile cu prestarea serviciului de adă postire a 
animalelor, precum ş i detină torului animalului, dac ă  acesta este cunoscut. 

Art.13. Ordinul de plasare a animalului In adă post se pune  în  executare de indată  de are 
personalul care asigură  prestarea serviciilor publice de ad ă postire a animalelor ce fac object al 
ordinului de plasare in adăpost,  în  prezenta politistului care l-a emis. 

Art.14.Politistul consemneaz ă  într-un proces-verbal modalitatea de punere in executare a 
ordinului de plasare a animalului in adăpost, mention ă nd in mod obligatoriu date privind ad ă postul 
in care urmează  a fi plasat animalul  i  mijlocul de transport utilizat. 

Art. 15. Politiş tii din cadrul Inspectoratului de Politic Judetean Ialomita comunic ă  ordinul de 
plasare a animalului in adăpost, in copie, Care Consiliul Judetean Ialomiţ a, In termen de 72 de ore de la 
emiterea acestuia. 

Art.16. Ordinul de plasare a animalului in adă post poate fi contestat de detin ă torul 
animalului 	in 	condi ţ iile Legii 	contenciosului 	administrativ nr.55412004, cu modific ă rile 
completă rile ulterioare. 

Art.17. Nu se emite orclin de plasare a animalului in adăpost atunci and se constată  că  
situatia de pericol nu a fost generat ă  de &dire detin ă torul animalului,  jar  acesta deelar ă  in scris că  va 
asigura respectarea dispozitiilor art.5 din Legeanr.205/2004, respectiv: 
a)un ad ă post corespunz ă tor; 
b)hran ă  i  ap ă  suficiente; 
c)posibilitatea de miş care suficient ă ; 
d)ingrij ire ş i atentie; 
e)asistent ă  medical ă . 

Art. 18(1) Entitatea care asigur ă  servicii publice de adăpostire a animalelor poate opta pentru 
pă strarea animalului sau poate da spre adop ţ ie/alte forme de Instr ă inare conform legislatiei in vigoare, 
in urmă toarele cazuri: 

a) in cazul in care animalul are un detină tor cunoscut, iar acesta nu îl revendic ă  in termenele 
prevă zute de Legea nr. 205/2004; 

b) In cazul in care animalul nu are un deţ ină tor cunoscut, dup ă  o perioad ă  de 45 de zile de la 
plasare in adă post, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

(2)  Once  persoană  care solicită  adoptia/revendicarea/eump ă rarea sau detinerea sub mice forma a 
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unui animal care a fost plasat in adăpost, va da o declara ţ ie pe proprie r ă spundere Cu  privire la lipsa 
orică rei interdic ţ ii judecă tore ş ti de a detine animale, conform art. 28 din Legea 205 72004, precum  i cu 
privire la asigurarea condi ţ iilor materiale pentru cre ş terea si ad ăpostirea animalului in eau* conform 
art. 5 din Legea nr.20572004 ş i a reglement ă rilor legale in vigoare, incidente. 

(3) in cazul in care animalul are un de ţ ină tor cunoscut, entitatea care asigură  serviciul public va 
asigura serviciile necesare animalului pentru o perioada de 30 de zile de la data incetă rii mă surii de 
plasare in adăpost perioad ă  in care deţ ină torul cunoscut poate solicita restituirea animalului. De ţ ină torul 
poate solicita restituirea animalului doar in cazul in care face dovada de ţ inerii animalului cu orice titlu 
valabil ş i declară  pe propria raspundere faptul c ă  va respecta prevederile art. 5 din Legea  fir.  205/2004. 

(4) in situaţ ia in care animalul nu a putut fi identificat, entitatea care asigură  prestarea serviciilor 
publice poate proceda la implantarea unui microcip in cazul c ă inilor ş i cabalinelor sau ata ş area unui 
crotaliu/dispozitiv in cazul celorlalte anirnale, care să  fie insolit de toate informa ţ iile necesare 
identific ă rii unice a animalului. 

(5) Activitatea de sterilizare se realizeaz ă  cu respectarea normelor ş i mă surilor sanitar-veterinare 
referitoare la protec ţ ia animalelor 	excepţ ia animalelor cu pedigree ş i a celor cu condi ţ ii medicale 
care nu permit operaţ ia de sterilizare). 

Art. 19(1) Adă postul are obligaţ ia de a raporta periodic care Consiliul Judeţ ean Ialomi ţ a 
informa ţ ii cu privire  In animalele care fac obiectul ordinelor de plasare in adă post. 

(2) Informa ţ ille vor cuprinde: datele de identificare ale animalului (inclusiv num ă rul de microcip 
crotaliu/dispozitiv de identificare) o poz ă  cu animalul, starea de să nă tate, stadiul adop ţ iei/ alte forme de 
instră inare conform legislaţ iei in vigoare, precum ş i  once  alte informaţ ii relevante privind animalul aflat 
in adăpost. 

Art. 20(1) Adăpostul intreprinde toate demersurile necesare pentru salvarea animalului ce face 
obiectul ordinului de plasare in ad ă post. 

(2) Eutanasierea unui animal se realizeaz ă  doar la recomandarea naedicului veterinar, decizia de 
eutanasiere fiind emis ă  de că tre medicul veterinar de la caz la caz, dup ă  cc au fost intreprinse toate 
dernersurile necesare pentru salvarea animalului. 

(3) Documentaţ ia aferent ă  deciziei de eutanasiere revine medicului veterinar curant. 

Art. 21(1) Adă postul care asigură  prestarea serviciilor publice de adă postire a animalelor poate 
demara procedurile de adop ţ ie/alte forme de instră inare conform legislaţ iei in vigoare ş i ale prezentului 
Regulament, precum ş i de asigurare a unor condiţ ii optime pentru animalele ad ăpostite prin ordin de 
plasare sau de a opta pentru p ă strarea animalului. 

(2) Pentru animalul care nu are deţ ină tor cunoscut, se pot demara procedurile de pă strare/adop ţ ie/ 
alte forme de instră inare conform, legislaţ iei in vigoare, dup ă  o perioadă  de 45 zile de la plasarea in 
adăpost, cu respectarea legisla ţ iei in vigoare. 

(3) Animalele pentru care nu a fost inregistrata o solicitare de restituire in perioada cumulat ă  de 
75 de zile, pot face object al adopţ iilor de Care persoanele interesate, in baza unei declara ţ ii de 
angajament pe propria r ă spundere a doritorului, din care s ă  reias ă  că  de ţ ine resursele necesare 
materiale ş i spaţ iu, precum  i  condi ţ iile corespunz ă toare de cre ş tere ş i de adă postire a animalului  iii  
cauză  conform reglementă rilor legale in vigoare, dovedite Cu once  inscris, respectiv c ă  va face 
demersurile necesare inregistr ă rii in registrele de evidenţă  corespunz ă toare. 

(4) Entitatea care ad ă poste ş te animalul se face responsabil ă  pentru derularea activit ăţ ilor 
specifice pentru oferirea spre adop ţ ie/alte forme de instră inare conform legislaţ iei in vigoare, la speciile 
unde aceasta se aplic ă . 
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CAPITOLUL IV 
Drepturile i obliga ţ iile deţ ină torului la restituirea animalului plasat in ad ă post 

Art.22.(1) De ţ ină torul poate solicita entit ă tii care asigură  prestarea serviciului de adă postire 
restituirea animalului plasat In adă post, in termen de maxim 30 de zile de la data la care incetează  
aplicarea m ă surii de plasare In adă post. 

(2) Acordul Consiliului Jude ţ ean Ialomita pentru restituirea animalului Sc realizeaz ă  prin 
comunicare direct ă  cu ad ă postul uncle animalul este plasat, detin ă torul animalului  fund  obligat ea la 
momentul restituirii animalului s ă  prezinte reprezentantilor entit ă tii care asigură  gestionarea serviciului 
de adăpostire, dovada p14ii efectuat ă  care Consiliul Judetean Ialomita privind plata contravalorii 
serviciilor de care a beneficiat animalul in adă post. 

(3) Detin ă torul este obligat s ă  fac ă  dovada proprietă tii animalului. 

Art.23.(1) Detină torii animalelor plasate in adăpost potrivit art.3 lit.f) din prezentul 
regulament, pot solicita restituirea acestora si in perioada de aplicare a mă surii de plasare in adă post. 

(2) Pentru facilitarea solicit ă rii restituirii animalelor plasate in adăpost, entitatea care ofer ă  
adă postire va notifica de Indată  detină torii acestora asupra instituirii m ă surii adă postirii 
animalului detinut, in mă sura in care acestia sunt cunoscuti. 

Art.24. Aplicarea mă surii de plasare in adăpost inceteaz ă  in urm ă toarele situatii: 
• la data expiră rii perioadei de 45 de zile prevă zute la art.4 din prezentul regulament; 
•in interiorul acestei perioade:la data pronuntă rii de care instanta de contencios administrativ a 
solutiei de suspendare sau de anulare a ordinului de plasare a animalului in adă post ; 
•in caz de restituire in perioada de aplicare a mă surii. 

Art.25.(1)Detin ă torul animalului are obligatia de a achita Consiliului Judetean Ialomita toate 
cheltuielile efectuate cu acordarea serviciilor anirnalului aflat in pericol, Incepand cu 
capturarea/preluarea/ridiearea acestuia, transportul Ia ad ăpost, asistenta veterinar ă  de urgent ă , inclusiv 
interven ţ ia chirurgical ă  la nevoie, cu hr ă nirea, cazarea, deparazitarea, vaccinarea si controlul bolilor 
diagnosticate, In termen maxim de 75 de zile de la data emiterii ordinului de plasare in adă post. 

Art.26. Animalul plasat in ad ă post nu se restituie detină torului dac ă  animalul face obiectul 
unei ină suri asiguratorii sau de confiscare in cadrul procesului penal on al unei m ă suri de confiscare In 
materie contraventional ă . 

Art.27. Animalul plasat in adă post se consider ă  abandonat dac ă  detin ă torul nu solicită  restituirea 
aeestuia in termen de maxim 30 de zile de la expirarea m ă surii de plasare in adă post. 

CAP1TOLUL V 
Dispoziţ ii finale 

Art.28. Animalul plasat In ad ă post se consideră  abandonat dac ă  deţ ină torul  nu  solicită  
restituirea acestuia in termen de maxim 30 zile de la expirarea m ă surii de plasare in ad ă post. 

Art.29.(1)in cazul menţ ionat la art.28, Consiliul Judetean Ialomita va solicita in scris 
autorită tilor publice si organizatiilor neguvernamentale care gestioneaz ă  ad ă posturi pentru animale 
domestice s ă  procedeze la preluarea animalului considerat abandonat (in cazul animalelor de 
comp ani e). 

(2) Animalele de companie considerate abandonate, in conditi ile art.28, pot face obiect al 
adoptiilor de că tre persoanele interesate, in baza unei declaratii angajament pe propria r ă spundere 
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a doritorului, din care s ă  reias ă  că  define resursele necesare —materiale ş i de spatiu, precum ş i 
conditiile corespunză toare de cre ş tere ş i adă postire a animalului in cauz ă , conform reglement ă rilor 
legale in vigoare, dovedite cu once inscris, respectiv c ă  va face demersurile necesare Inregistr ă rii 
In Registrele de eviden ţă  corespunză toare. 

Art.30. in cazul animalelor s ă lbatice, dup ă  data expiră rii perioadei de 45 de zile de la aplicarea 
mă surii de plasare în ad ăpost ş i dacă  starea de s ă nă tate a animalului este bunk se va proceda la 
eliberarea lui in habitatul lor natural, in m ă sura in care prin aceasta nu se perieliteaz ă  să nă tatea public ă , 
in confonnitate cu prevederile legale aflate in vigoare. 

Art.31. in cazul animalelor domestice destinate consumului uman, acestea se vor valorifica in 
conditiile legii. 

Art.32.In scopul de a nu sapraaglomera ad ă posturile de animale ş i dup ă  evaluarea st ă rii de 
să nă tate animalele cazate pot fi date In custodie temporar ă  unor organiza ţ ii neguvernamentale de 
protectie a animalelor, la cererea acestora sau la solicitarea entit ăţ ii care asigură  serviciul public dac ă  fac 
dovada indeplinirii condi ţ iilor de ad ă postire ş i Ingrij ire. Animalele date In custodie temporar ă . se  
restituie ad ă postului, la cererea acestuia. Astfel, Consiliul judetean Ialomita este notificat cu privire la 
darea in custodie temporar ă  precum ş i la restituirea animalului. Pe perioada custodiei nu se va solicita 
decontarea cheltuielilor. 

Art.33.Toate demersurile intreprinse de c ă tre entitatea care asigur ă  serviciile publice de 
ad ă postire se von efectua cu informarea ş i acordul Consiliului Judetean Ialomi ţ a. 
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