Către
Primăria Municipiului Timişoara
Bd. C.D. Loga nr. 1, cod poştal 300030, Timişoara jud. Timiş
Tel: 0256 408 300
Fax: 0256 490 635
În atenţia

Domnului Primar Gheorghe Ciuhandu
Domnului Viceprimar Adrian Orza, coordonator Direcţia de Mediu
Domnului Vasile Ciupa, director Direcţia de Mediu
Domnului Adrian Bere, Şeful Serviciului de Protecţie a Mediului

Asociaţia de protecţie a animalelor Pet Hope, cu sediul în România, judeţul
Timiş, localitatea Timişoara, strada Reşiţa nr. 12, ap. 4, CIF 26863617, având
numărul de înregistrare în Registrul Asociaţiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara
49/22.04.2010, reprezentată prin Av. Ruxandra Bizera, în calitate de avocat ales,
prin prezenta

CERERE

vă solicităm ca, în termen legal şi complet, în baza




Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi a
Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

să ne transmiteţi următoarele:

1. Toate proiectele de acte normative elaborate de instituţia dumneavoastră
care vizează situaţia respectiv gestionarea numărului câinilor fără stăpân din
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Timişoara precum şi situaţia animalelor de companie ,,cu cel puţin 30 de
zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare” (alin. 2,
art. 6, Legea nr. 52/2003).
Prin "proiecte de acte normative" ne referim, conform legilor amintite, la: proiecte
de hotărâri (proiecte de hotărâri de Consiliul Judeţean, proiecte de hotărâri ale
Consiliului Local), proiecte de regulamente, decizii ale Primarului sau Preşedintelui,
dezbateri publice, anunţuri publice.

În conformitate cu prevederile alin. 2, art. 6 din Legea nr. 52/2003, informaţiile
referitor la proiectele de acte normative transmise vor trebui să cuprindă :
 o notă de fundamentare,

 o expunere de motive,
sau, după caz,
 un referat de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus,
 textul complet al proiectului actului respectiv,
precum şi

 termenul limită (respectiv, minimum 10 zile de la data publicării anunţului
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”.

Vă solicităm, aşadar, data limită, numele şi datele persoanei de contact
căreia îi putem trimite propunerile şi sugestiile noastre.

Solicităm transmiterea, în format electronic, a tuturor proiectelor de acte
normative, conform dispoziţiilor art. 2 alin. b) din Legea nr. 544/2001, care
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“privesc activităţile sau rezultă din activităţile” instituţiei dumneavoastră
şi care vizează domeniul menţionat anterior.

Vă solicităm în consecinţă, să ne fie comunicate data şi numărul de
înregistrare a cererii, conform art. 20, alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 123
din 7 februarie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 referitor la liberul acces la informaţiile de interes public.

Pentru o comunicare optimă, vă rugăm, de asemenea, să aveţi amabilitatea
să ne confirmaţi sau să ne transmiteţi numele şi datele persoanelor
responsabile cu informaţiile publice, petiţiile şi transparenţa decizională,
conform Legii 52/2003 şi Legii 544/2001, din instituţia dumneavoastră: nume
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
populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj în
municipiul Timişoara, cu toate amendamentele şi modificările sale la zi.
3. Situaţia privind numărul de câini fără stăpân gestionaţi de către Serviciul
Public de Gestionare a Animalelor Timişoara, după cum urmează:
a.
b.
c.
d.
e.

Capturaţi (incluzând cei aduşi de persoane fizice sau juridice)
Revendicaţi
Adoptaţi
Eutanasiaţi
Morţi din alte cauze

în perioada 31.07.2006 – 01.11.2011.
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4. În cazul lit. d de la punctul 3 vă rugăm să menţionaţi motivele pentru care
câinii au fost supuşi eutanasiei, cu exemplificarea bolilor de care sufereau
aceştia.

5. Numărul total de câini fără stăpân aflaţi în gestiunea Primăriei începând cu
anul 2006 şi până în prezent.

6. Tipul de cheltuieli angajate din bugetul local cu detalierea costurilor aferente
(de exemplu: hrana, servicii adăpost, asistenţă medicală), în perioada
31.07.2006 – 01.11.2011.

7. Descrierea în detaliu a procedurii care s-a urmat în vederea capturării
câinilor, cu enumerarea tuturor demersurilor care se efectuează începând cu
intrarea câinelui în adăpost (de exemplu: plasarea în carantină a animalelor
nou sosite, dacă animalele sunt vaccinate, deparazitate, sterilizate etc.), în
perioada 31.07.2006 – 01.11.2011..

8. Enumerarea activităţilor exacte derulate pentru gestionarea sau darea spre
adopţie a câinilor fără stăpân, cu menţiunea eventualelor taxe percepute
pentru darea în adopţie, în perioada 31.07.2006 – 01.11.2011.

9. Enumerarea instituţiilor, organizaţiilor non-guvernamentale, grupurilor de
iniţiativă sau voluntarilor care colaborează cu Primăria în privinţa gestionării
câinilor fără stăpân şi evidenţierea modalităţii de colaborare.

10. Strategia/calendarul/programul muncipalităţii

pentru gestionarea
câinilor fără stăpân pe anul in curs şi cel puţin pe anul viitor.

11.Sumele cheltuite pentru desfăşurarea activităţii de gestionare a câinilor fără
stăpân, în perioadele
 01.06.2001 – 31.07.2006
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 31.07.2006 – 01.11.2011
Vă rugăm ca informaţiile solicitate la punctele 1 - 5 să fie transmise
Asociaţiei Pet Hope în format electronic, în conformitate cu Legea nr.
544/2001, Art. 7. (3), la adresa de E-mail: pet.hope.association@gmail.com

Menţionăm că suntem dispuşi să plătim taxele aferente serviciilor de copiere a
documentelor solicitate (dacă e cazul unor documente disponibile doar în format
scris).

În speranţa
participative,

unei

fructuoase

colaborări

pentru

consolidarea

democraţiei

vă mulţumim.
Cu deosebită consideraţie,

Asociaţia Pet Hope
Prin Av. Ruxandra Bizera

Persoana de contact : Av. Ruxandra Bizera
0721 815 376
pet.hope.association@gmail.com
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