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HHOOTTĂĂRRÂÂRREE  

                ppeennttrruu  aapprroobbaarreeaa  RReegguullaammeennttuulluuii  pprriivviinndd  aattrriibbuuţţiiiillee  SSeerrvviicciiuulluuii  PPoolliiţţiiaa  

AAnniimmaalleelloorr  ddiinn  ccaaddrruull  DDiirreeccţţiieeii  GGeenneerraallee  ddee  PPoolliiţţiiee  CCoommuunniittaarrăă  SSeeccttoorr  11  

  

  

  

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 1, precum şi 

Raportul de specialitate întocmit de Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1– 

Serviciul Poliţia Animalelor; 

Având în vedere Raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor  şi patrimoniu a 

Consiliului Local al Sectorului 1; 

 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu 

modificările şi completărilor ulterioare; 

În temeiul art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.,,b’’ din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, 

 

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1 

  

HHOOTTĂĂRRĂĂŞŞTTEE::  

 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor 

din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară Sector 1, conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare sau prin orice 

altă formă de publicitate.  

Art.3.  Primarul Sectorului 1, Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 şi 

Serviciul Secretariat General, Audienţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 
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REGULAMENT 

privind atribuţiile Serviciului Poliţia Animalelor din cadrul  

Direcţiei Generale Poliţiei Comunitare Sector 1 
 

 

 

Art. 1.  

Serviciul Poliţia Animalelor este organizat şi funcţionează ca structură distinctă în 

cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Comunitară, Sector 1, în interesul comunităţii locale, 

pentru aplicarea măsurilor ce vizează asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare a 

animalelor cu sau fără deţinător, precum şi pentru protecţia persoanelor împotriva 

apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om, inclusiv cauzarea de 

suferinţe umane, fizice şi psihice, datorate neluării măsurilor legale în domeniu; 

 

Art. 2 

 Serviciul Poliţia Animalelor verifică la faţa locului şi soluţionează în limitele 

competenţelor, sesizările referitoare la săvârşirea unor fapte îndreptate împotriva 

animalelor, altele decât cele cu caracter penal, precum şi cazurile în care se aduce 

atingere normelor legale privind mediul înconjurător, sănătăţii şi integrităţii fizice a 

persoanelor. 

În cazul faptelor penale, lucrătorii serviciului întocmesc procesul-verbal de 

constatare pe care îl înaintează reprezentanţilor Poliţiei Române în vederea continuării 

cercetărilor; 

 

Art. 3 

 Serviciul Poliţia Animalelor organizează şi desfăşoară activităţi specifice de 

ridicare de pe domeniul public al Sectorului 1 a animalelor fără stăpân, sau aflate în 

dificultate, transportarea şi cazarea acestora în Centrul Teritorial de Adăpostire şi 

Protecţie Temporară situat în Şoseaua Odăi nr.3-5, Sector 1; 

 

Art. 4 

 Serviciul Poliţia Animalelor iniţiază şi derulează programe de adopţie a animalelor 

aflate în protecţie temporară, în cooperare cu alte instituţii şi organizaţii guvernamentale 

şi neguvernamentale de profil; 

 



 

Art. 5 

Serviciul Poliţia Animalelor asigură ridicarea operativă a cadavrelor animalelor 

provenite din gospodăriile deţinătorilor individuali şi a celor găsite moarte pe teritoriul 

Sectorului 1, în cooperare cu S.C. „PROTAN” S.A., concesionară a acestei activităţi; 

 

Art. 6 

            Serviciul Poliţia Animalelor desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară 

socială, pentru animalele de pe raza Sectorului 1, prin intermediul celor  două centre 

de profil aflate în administrare proprie;  

 

  Art. 7   
Serviciul Poliţia Animalelor administrează activitatea „Centrului Teritorial de 

Adăpostire şi Protecţie Temporară a Animalelor”, organizat la nivelul Sectorului 1, în 

Şoseaua Odăi nr. 3-5; 
 

Art. 8 

 Serviciul Poliţia Animalelor organizează baza de date specifice din domeniu şi 

monitorizează efectivele de animale de pe teritoriul Sectorului 1, în vederea prevenirii 

apariţiei şi răspândirii bolilor transmisibile de la animale la om; 

 

Art. 9 

Serviciul Poliţia Animalelor împreună cu Administraţia Pieţelor şi Organele 

Sanitar-Veterinare din  Sectorul 1, organizează acţiuni comune cu ocazia sărbătorilor 

tradiţionale pentru descoperirea şi sancţionarea legală a vânzătorilor ce încearcă să 

comercializeze, prin înşelarea cumpărătorilor, carne de animal, nespecifică consumului 

uman; 

 

Art. 10 

 Serviciul Poliţia Animalelor desfăşoară activităţi de popularizare a legislaţiei în 

domeniu, campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice şi derulează programe 

specifice domeniului protecţiei animalelor, inclusiv în cooperare cu alte instituţii de 

profil; 

 

Art. 11 

 Serviciul Poliţia Animalelor propune Consiliului Local al Sectorului 1 adoptarea 

de hotărâri, vizând aplicarea de măsuri preventive şi sancţionatorii în domeniu; 

 

Art. 12 

 Serviciul Poliţia Animalelor constată contravenţii şi aplică sancţiuni 

contravenţionale, conform legii şi hotărârilor de consiliu general şi local, în domeniul 

specific de activitate. 

Cazurile de încălcare a legislaţiei în domeniu, aflate în competenţa de soluţionare 

a altor organe abilitate vor fi comunicate operativ acestora. 

 
 


