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În conformitate cu prevederile OUG nr. 155 / 2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân şi a HG nr. 1059 / 2013 de aprobare a Normelor metodologice de
aplicare a OUG nr. 155/2001, programul pentru adopţii a câinilor fără stăpân este de luni până
vineri între orele 10:00-18:00, iar sâmbăta, duminica şi în sărbătorile legale între orele 08:0012:00.
Programul de adopţii se realizează prin SC Salubritas, societate a Consiliului Local PiatraNeamţ şi vizează câinii din adăpostul situat pe str. Dimitrie Bolintineanu din Piatra-Neamţ.
Solicitările de adopţii precum şi de informaţii suplimentare referitoare la adopţii se pot face
la numărul de telefon 0755106865, în intervalul orar de mai sus.
Conform HG nr. 1059/2013, cei care doresc să adopte câini fără stăpân trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
Art. 23. - (1) În cazul în care câinele adoptat va fi ţinut într-un spaţiu deschis aflat pe
proprietatea privată, adoptatorul trebuie sa facă dovada proprietăţii sau posesiei unei suprafeţe de
teren care să permită amplasarea unor padocuri sau a unor cuşti, cu respectarea prevederilor art.
6 alin. (4) şi alin. (6) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004 privind protecţia
animalelor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 31/523/2008.
(2) In cazul în care cainele adoptat va fi adăpostit în locuinţa adoptatorului, acesta trebuie să facă
dovada existenţei unei suprafeţe locative de minimum 2,5 metri pătraţi pentru fiecare câine
adoptat.
Art. 24. - (1) Persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi
adăposteşte într-un bloc de locuinţe în care există asociaţie de proprietari, aceasta trebuie să
prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie acordul asociaţiei de proprietari.
(2) În cazul în care persoana care adoptă mai mult de 2 câini din adăposturile publice şi îi
adăposteşte într-un imobil, altul decât bloc de locuinţe prevăzut la alin.(1), în care locuiesc mai
multe persoane, aceasta trebuie să prezinte în momentul depunerii cererii de adopţie şi acordul
vecinilor.
(3) Asociaţiile şi fundaţiile pentru protecţia animalelor care deţin adăposturi, precum şi persoanele
fizice şi juridice cu sediul sau domiciliul în străinatate, care intenţionează să adăpostească
animalele adoptate în afara ţării, sunt exceptate de la obligaţia prezentării acordului vecinilor.
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