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Tel: 0256 408 300

Fax: 0256 490 635

În aten ia ţÎn aten ia ţ Domnului Primar Gheorghe CiuhanduDomnului Primar Gheorghe Ciuhandu

Domnului Viceprimar Adrian Orza, coordonator Direc ia de MedţDomnului Viceprimar Adrian Orza, coordonator Direc ia de Medţ iuiu

Domnului Vasile Ciupa, director Direc ia de MediuţDomnului Vasile Ciupa, director Direc ia de Mediuţ
Domnului Adrian Bere, Şeful Serviciului de Protec ie a MediuluiţDomnului Adrian Bere, Şeful Serviciului de Protec ie a Mediuluiţ

Asocia ia de protec ie a animalelor Pet Hope,  ţ ţ cu sediul în România, jude ulţ  

Timiş,  localitatea  Timişoara,  strada  Reşi a  nr.  12,  ap.  4,  CIF  26863617,  avândţ  

num rul de înregistrare în Registrul Asocia iilor de pe lâng  Judec toria Timişoaraă ţ ă ă  

49/22.04.2010,  reprezentat  prin Av. Ruxandra Bizera, în calitate de avocat ales,ă  

prin prezenta 

CERERE

 v  solicit m ca, ă ă în termen legal şi complet, în baza

 Legii nr. 52/2003 privind transparen a decizional  în administra ia public , şi aţ ă ţ ă
 Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes publicţ

s  ne transmite i urm toarele:ă ţ ă

1. Toate  proiectele  de acte  normative elaborate  de institu ia  dumneavoastrţ ă 
care vizeaz  situa ia respectiv gestionarea num rului câinilor f r  st pân dină ţ ă ă ă ă  
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Timişoara precum şi situa ia animalelor de companie  ţ ,,cu cel pu in 30 deţ  

zile înainte de supunerea spre analiz , avizare şi adoptare”ă  (alin. 2, 

art. 6, Legea nr. 52/2003). 

Prin "proiecte de acte normative" ne referim, conform legilor amintite, la: proiecte 

de  hot râri  (proiecte  de  hot râri  de  Consiliul  Jude ean,  proiecte  de  hot râri  aleă ă ţ ă  

Consiliului Local), proiecte de regulamente, decizii ale Primarului sau Preşedintelui, 

dezbateri publice, anun uri publice. ţ

În  conformitate  cu prevederile  alin.  2,  art.  6 din Legea nr.  52/2003,  informa iileţ  

referitor la proiectele de acte normative transmise vor trebui s  cuprind  :ă ă

 o not  de fundamentare,ă

 o expunere de motive, 

sau, dup  caz,ă

 un referat de aprobare privind necesitatea adopt rii actului normativ propus, ă

 textul complet al proiectului actului respectiv, 

precum şi

 termenul limit  (respecă tiv, minimum 10 zile de la data public rii anun uluiă ţ  

referitor la proiectul de act normativ, conform Legii nr.52/2003, Art. 6, (4) ), 

locul şi modalitatea în care putem trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de act normativ”. 

V  solicit m,ă ă  aşadar,  data limit ,  numele şi  datele persoanei de contactă  

c reia îi putem trimite propunerile şi sugestiile noastre.ă

Solicit m transmiterea, în format electronic, a tuturor proiectelor de acteă  

normative,  conform  dispozi iilor  art.  2  alin.  b)  din  Legea  nr.  544/2001,  ţ care 
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“privesc activit ile sau rezult  din activit ile” institu iei dumneavoastrăţ ă ăţ ţ ă 

şi care vizeaz  domeniul men ionat anterior.ă ţ

V  solicit mă ă  în  consecin ,  ţă s  ne  fie  comunicate  ă data  şi  num rul  deă  

înregistrare a cererii, conform art. 20, alin. 4 din Hot rârea Guvernului nr. 123ă  

din 7 februarie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 referitor la liberul acces la informa iile de interes public.ţ

Pentru o comunicare optim ,  ă v  rug m, de asemenea, s  ave i amabilitateaă ă ă ţ  

s  ne  confirma i  sau  s  ne  transmite i  numele  şi  datele  persoaneloră ţ ă ţ  

responsabile cu informa iile publice, peti iile şi transparen a decizional ,ţ ţ ţ ă  

conform  Legii  52/2003  şi  Legii  544/2001,  din  institu ia  dumneavoastr :  numeţ ă  

responsabil/responsabili transparenta decizionala, e-mail, telefon, fax.

2. O copie a contractului nr. SC2006-15384/31.07.2006 încheiat cu SC Danyflor 

SRL  privind  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  management  al 

popula iei  canine,  animalelor  de  companie  şi  activit ii  de  ecarisaj  înţ ăţ  

municipiul Timişoara, cu toate amendamentele şi modific rile sale la zi.ă

3. Situa ia privind num rul  de câini  f r  st pân  gestiona i  de c tre  Serviciulţ ă ă ă ă ţ ă  

Public de Gestionare a Animalelor Timişoara, dup  cum urmeaz :ă ă

a. Captura i (incluzând cei aduşi de persoane fizice sau juridice)ţ
b. Revendica iţ
c. Adopta iţ
d. Eutanasia i ţ
e. Mor i din alte cauzeţ

în perioada 31.07.2006 – 01.11.2011.
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4. În cazul lit. d de la punctul 3 v  rug m s  men iona i motivele pentru careă ă ă ţ ţ  

câinii  au fost supuşi eutanasiei, cu exemplificarea bolilor de care sufereau 

aceştia.

5. Num rul total de câini f r  st pân afla i în gestiunea Prim rieiă ă ă ă ţ ă  începând cu 

anul 2006 şi pân  în prezent.ă

6. Tipul de cheltuieli angajate din bugetul local cu detalierea costurilor aferente 

(de  exemplu:  hrana, servicii  ad post,  asisten  medical ),  ă ţă ă în  perioada 

31.07.2006 – 01.11.2011.

7. Descrierea  în  detaliu  a  procedurii  care  s-a  urmat  în  vederea  captur riiă  

câinilor, cu enumerarea tuturor demersurilor care se efectueaz  începând cuă  

intrarea câinelui în ad post (de exemplu: plasarea în carantin  a animaleloră ă  

nou sosite, dac  animalele sunt vaccinate, deparazitate, sterilizate etc.),ă  în 

perioada 31.07.2006 – 01.11.2011..

8. Enumerarea activit ilor exacte derulate pentru gestionarea sau darea spreăţ  

adop ie  a  câinilor  f r  st pân,  cu  men iunea  eventualelor  taxe  perceputeţ ă ă ă ţ  

pentru darea în adop ie,ţ  în perioada 31.07.2006 – 01.11.2011.

9. Enumerarea  institu iilor,  organiza iilor  non-guvernamentale,  grupurilor  deţ ţ  

ini iativ  sau voluntarilor care colaboreaz  cu Prim ria în privin a gestion riiţ ă ă ă ţ ă  

câinilor f r  st pân şi eviden ierea modalit ii de colaborare.ă ă ă ţ ăţ

10. Strategia/calendarul/programul     muncipalit ii  pentru  gestionareaăţ   

câinilor f r  st pân pe anul in curs ă ă ă  şi cel pu in pe anul viitor.ţ  

11.Sumele cheltuite pentru desf şurarea activit ii de gestionare a câinilor f ră ăţ ă ă 
st pân, în perioadeleă

 01.06.2001 – 31.07.2006
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 31.07.2006 – 01.11.2011

V  rug mă ă  ca  informa iile  solicitate  la  punctele  1  -  5  s  fie  transmiseţ ă  

Asocia iei  Pet  Hope  în  format  electronic,  în  conformitate  cu  Legea  nr.ţ  

544/2001, Art. 7. (3), la adresa de E-mail: pet.hope.association@gmail.com

Men ion m c  suntem  ţ ă ă dispuşi  s  pl tim taxele  aferente  serviciilor  de copiere  aă ă  

documentelor solicitate (dac  e cazul unor documente disponibile doar în formată  

scris).

În  speran a  unei  fructuoase  colabor ri  pentru  consoliţ ă darea  democra ieiţ  

participative,

v  mul umim.ă ţ

Cu deosebit  considera ie, ă ţ

Asocia ia Pet Hopeţ
Prin Av. Ruxandra Bizera

Persoana de contact : Av. Ruxandra Bizera

0721 815 376

pet.hope.association  @  gmail.com  
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