Catre:
Primaria Municipiului Timisoara
Bd. C.D. Loga nr. 1, cod postal 300030, Timisoara jud. Timis
Tel: 0256 408 300
Fax: 0256 490 635
Data: 14 mai 2013
In atentia

Domnului Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara
Domnului Viceprimar Dan Diaconu, coordonator Directia de Mediu
Domnului Adrian Bere, director Directia de Mediu
Departamentului de comunicare
RECLAMATIE ADMINISTRATIVA

Prin prezenta, Asociatia de protectie a animalelor Pet Hope Timisoara formuleaza o
reclamatie administrativa, conform legii privind liberul acces la informatiile de interes
public, întrucât la cererea nr. WW2013-000681 din data 05.04.2013, cu termenul de
rezolvare 05.05.2013 la departamentul Directia Comunicare, nu am primit informatiile
solicitate in termenul legal stabilit de lege si nu am fost instiintati in scris in termen de 10
zile ca identificarea si difuzarea informatiei solicitate necesita termenul maxim de 30 de
zile.
Mentionam ca, dupa depasirea termenului limita de solutionare a solicitarii noastre, in
zile diferite, am sunat la Directia de Comunicare din cadrul Primariei Timisoara, unde fie
nu s-a raspuns la telefon, fie au fost invocate diverse motive pentru care domnul
Ciprian Nyari, responsabilul pentru aplicarea Legii 544/2001, nu poate prelua
convorbirea. Desi am explicat de mai multe ori situatia creata si am lasat de trei ori
datele de contact ale asociatiei noastre, nici domnul Nyari, nici alta persoana din
cadrul Directiei de Comunicare nu ne-au contactat pentru a ne lamuri asupra
motivului intarzierii raspunsului sau oferirea unei date la care raspunsul poate fi transmis.
Precizam ca am incercat obtinerea unui raspuns chiar si prin intermediul serviciului de
Call Center al Primariei, de asemenea, fara succes.
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Informatiile de interes public solicitate erau urmatoarele:
1. Care este numarul de sterilizari realizate in adapostul public in luna martie
2013, cu sprijinul Fundatiei PerspekTIERisch din orasul german Dusseldorf?
Cate femele si cati masculi?
2. Care a fost durata campaniei de sterilizare derulata impreuna cu Fundatia
PerspekTIERisch?
3. Cate decese au fost inregistrate in cadrul campaniei de sterilizare derulata
impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch?
4. Care a fost perioda de cazare post-operatorie pentru animalele sterilizate?
5. Solicitam o copie a inregistrarilor privind starea post-operatorie a cainilor
(document asumat si semnat de un medic veterinar) cu evidentierea
numarului de zile de cazare post-operatorie pentru fiecare caine sterilizat.
6. Solicitam o evidenta si o descriere a crotaliilor folosite in cadrul campaniei de
sterilizare derulata impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch (forma si
inscriptionarea
crotaliilor
folosite
pentru
identificare,
alaturi
de
corespondenta microcip - crotaliu a exemplarelor sterilizate)
7. Cati dintre cainii sterilizati in cadrul campaniei derulate impreuna cu Fundatia
PerspekTIERisch au fost repusi in teritoriu?
8. Care este situatia cainilor sterilizati in cadrul campaniei derulate impreuna cu
Fundatia PerspekTIERisch, dar care nu au fost repusi in teritoriu?
9. Solicitam o evidenta a repunerilor in teritoriu a animalelor sterilizate in cadrul
campaniei derulate impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch (pentru fiecare
animal sterilizat solicitam zona din care a fost preluat inainte de sterilizare,
numarul de crotaliu si zona in care a fost repus; daca animalul era deja
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cazat in adapostul public, solicitam precizarea datei de intrare in adapost si
zona din care a fost preluat).
10. In cazul animalelor preluate de pe strada, in vederea sterilizarii in cadrul
campaniei derulate impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch, care a fost
perioada de cazare pre-operatorie si locatia cazarii pre-operatorii.
11. In cadrul campaniei derulate impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch,
animalele sterilizate au primit si alte ingrijiri medicale? Daca da, precizati
care.
12. In cadrul campaniei derulate impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch,
animalele sterilizate au fost vaccinate? Daca da, solicitam numarul total al
exemplarelor sterilizate si vaccinate si evidenta crotaliilor animalelor
vaccinate. De asemenea solicitam
tipul (valenţele) vaccinelor,
producătorul/marca acestora şi termenul de valabilitate.
13. Care au fost conditiile in care Fundatia PerspekTIERisch si-a oferit sprijinul?
14. Solicitam o lista a medicilor care au desfasurat operatii de sterilizare in cadrul
adapostului public, in cadrul campaniei derulate impreuna cu Fundatia
PerspekTIERisch.
15. Exista un protocol scris de colaborare in cadrul caruia s-a realizat sterilizarile?
Daca da, solicitam atasarea unei copii a acestuia.
16. Cheltuielile pentru materialele necesare operatiilor de sterilizare si pregatirea
spatiului postoperatoriu au fost suportate din bugetul public, prin intermediul
contractului cu Danyflor, ca si cheltuiala elibigila spre decont catre Primaria
Timisoara?
17. Care este cuantumul total al cheltuielilor din bani publici (cheltuieli
decontate de Danyflor catre Primarie) pentru programul de sterilizari derulat
impreuna cu Fundatia PerspekTIERisch?
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Prin prezenta solicitam revenirea asupra deciziei de a nu trimite informatiile de interes
public solicitate în scris si in format electronic, considerand ca dreptul nostru la
informatie, conform legii, a fost lezat. Totodata, precizam ca refuzul tacit de a ne
acorda informatiile solicitate prejudiciaza in mod grav activitatea Asociatiei Pet Hope
Timisoara.
Atragem atentia asupra faptului ca refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al
unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie
abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
Prezentei reclamatii administrative aveti obligatia de a raspunde in termen de 15 zile de
la depunere iar raspunsul trebuie sa contina atat informatiile de interes public solicitate
initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Speram ca veti lua masurile reparatorii care se impun in cel mai scurt timp posibil. In
masura in care nici pe aceasta cale nu vom obtine informatiile solicitate, nu ne ramane
decat alternativa de a inainta o acţiune în justiţie, in vederea reparari dreptului nostru
incalcat.
Solicitam sa ne transmiteti raspunsul Dvs. la prezenta pe adresa de email
pet.hope.associatian@gmail.com si pe numarul de fax 0356.818. 891. Mentionam ca
suntem dispusi sa platim taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
(daca e cazul unor documente disponibile doar in format scris).
Cu deosebita consideratie,

Prin Av. Ruxandra Bizera
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