Către:
Primăria Municipiului Timișoara
Fax: 0256 490 635
Data: 22 mai 2013
În atenția:

Domnului Viceprimar Dan Diaconu, coordonator Direcția de Mediu

Stimate Domnule Viceprimar,
Asociația de protecție a animalelor Pet Hope Timișoara vă mulţumeşte pentru răspunsul
pe care ni l-aţi transmis în data de 20.05.2013, referitor la reclamaţia administrativă
formulată de asociaţia noastră în data de 14.05.2013.
Cu tot respectul şi deosebita consideraţie pe care vi le purtăm, vă supunem atenţiei
faptul că, din nefericire, diferendul ivit de această dată nu este unul singular, motiv
pentru care a şi fost determinant în formularea reclamaţiei administrative în cauză.
În acest sens, precizăm că asociaţia noastră a solicitat Primăriei Timişoara, prin cererea
nr. SC 2011026110/23.11.2011, transmiterea tuturor proiectelor de acte normative
precum şi detaliile privind şedinţele şi consultările legate de domeniul în care activăm,
în vederea participării.
Deşi acest tip de informare şi de participare reprezintă drepturile noastre legale, au
existat situaţii în care nu am fost încunoştinţaţi. Precizăm cu titlu de exemplu situaţia
HCL-ului prin care s-a limitat numărul de animale deţinute în gospodării, despre a cărui
existenţă am aflat din presă. Tot cu titlu de exemplu precizăm şi situaţia normelor
metodologice la HCL-ul al cărui iniţiator am fost, despre a căror status nu avem nicio
cunoştinţă la acest moment.
Nu dorim decât să semnalăm faptul că există o problemă de comunicare în acest
domeniu din partea persoanelor abilitate din partea Primăriei Timişoara, problemă care
se răsfrânge în final asupra activităţii noastre.
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Vă supunem atenţiei şi faptul că, la acest moment, una din componentele principale
ale activităţii noastre constă în monitorizare şi iniţiativă legislativă şi cetăţenească. Ca
atare, răspunsurile de la autorităţile cu atribuţii în domeniu ne sunt necesare în mod
constant. În măsura în care există erori tehnice care întârzie cu mai bine de 2
săptămâni termenul legal de răspuns, cum se pare că a fost cazul în situaţia de faţă,
activitatea noastră curentă nu mai poate fi realizată.
Desigur, dacă ne vom reorienta activitatea, abundenţa cererilor de informare publică
pe care le formulăm va fi în mod considerabil redusă, însă, până la acel moment,
avem respectuoasa solicitare ca cererile pe care le adresăm Primăriei Timişoara să fie
onorate cu un răspuns, în termenele legale, fără erori tehnice sau umane.
Aşa cum probabil v-aţi dat seama, scopul nostru nu a fost şi nu este ca domnul Nyari să
fie sancţionat, ci doar acela de a ne fi respectate cererile, reclamaţia administrativă
formulată nefiind decât o consecinţă a faptului că acest fapt nu s-a întâmplat în multe
cazuri, contrar informaţiilor pe care Dvs. se pare că le deţineţi.
În concluzie, vă rugăm să interveniţi în rezolvarea acestor breşe de comunicare şi vă
asigurăm de faptul că nu vom abuza, la rândul nostru, de drepturile noastre legale, aşa
cum nu am făcut-o nici până în prezent.
Cu deosebita considerație,
Asociaţia Pet Hope
Prin Av. Ruxandra Bizera
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