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CCaattrree::  

PPrriimmaarriiaa  MMuunniicciippiiuulluuii  TTiimmiissooaarraa  

  

Bd. C.D. Loga nr. 1, cod postal 300030, Timisoara jud. Timis 

Tel: 0256 408 300 

Fax: 0256 490 635 

Data: 8 februarie 2013 

  

IInn  aatteennttiiaa    DDoommnnuulluuii  NNiiccoollaaee  RRoobbuu  

    DDoommnnuulluuii  VViicceepprriimmaarr  DDaann  DDiiaaccoonnuu,,  ccoooorrddoonnaattoorr  DDiirreeccttiiaa  ddee  MMeeddiiuu  

    DDoommnnuulluuii  AAddrriiaann  BBeerree,,  ddiirreeccttoorr  DDiirreeccttiiaa  ddee  MMeeddiiuu  

     

 

Avand in vedere colaborarea subscrisei cu Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor 

(FNPA), Bucuresti;  

 

Avand in vedere solicitarea nr. 27/11.02.2013 adresata de catre FNPA subscrisei referitoare la 

ancheta realizata de FNPA la nivel national in ceea ce priveste gestionarea serviciilor de 

ecarisaj din tara; 

 

Asociatia de protectie a animalelor Pet Hope, Timisoara, formuleaza o cerere conform Legii 

544/2011 privind liberul acces la informatiile de interes public si va solicita respectuos 

urmatoarele informatii: 

 

1. Capacitatea adapostului serviciului de ecarisaj (numarul total de locuri disponibile la 

momentul primirii prezentei cereri) 

2. Numarul de spatii de cazare individuale existente in cadrul adapostului serviciului de 

ecarisaj 

3. Numarul total de tarcuri existente in cadrul adapostului serviciului de ecarisaj 

4. Numarul de animale tinute in tarcuri in cadrul adapostului serviciului de ecarisaj 

5. Numarul de animale spatii de cazare individuale existente in cadrul adapostului 

serviciului de ecarisaj 

6. In cadrul adapostului serviciului de ecarisaj exista sursa de apa menajera? 
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7. In cadrul adapostului serviciului de ecarisaj exista un sistem de evacuare a apei  

menajere uzate (folosita pentru curatarea custilor)? Sistemul de evacuare este conectat 

la canalizare sau la o fosa septica? 

8. Cat de des sunt igienizate spatiile de cazare a animalelor in cadrul adapostului serviciului 

de ecarisaj? Care sunt substantele folosite pentru igienizare? 

9. Exista un spatiu destinat animalelor bolnave in cadrul adapostului serviciului de ecarisaj? 

Daca daca, care este suprafata spatiului si conditiile specifice de cazare? Spatiul este 

incalzit, izolat in mod deosebit fata de restul spatiilor de cazare? 

10. Exista in cadrul adapostului serviciului de ecarisaj un spatiu de carantina pentru 

animalele care sufera de boli contagioase? Daca daca, care este suprafata spatiului si 

modul de compartimentare?  

11. Exista in cadrul cadrul adapostului serviciului de ecarisaj animale care sa sufere de boli 

contagioase? In caz afirmativ, care este numarul acestor animale? 

12. Exista in cadrul adapostului serviciului de ecarisaj un spatiu destinat socializarii 

animalelor? 

13. Se realizeaza activitati de socializare in cadrul adapostului? In caz afirmativ, cat de des si 

cine le realizeaza? 

14. Exista spatii din cadrul adapostului care nu sunt accesibile asociatiilor de protectie a 

drepturilor animalelor? Daca da, va rugam precizati motivul ingradirii accesului.  

15. Exista spatii din cadrul adapostului care nu sunt accesibile publicului larg? Daca da, va 

rugam sa precizati motivul ingradirii accesului. 

16. Numarul de animale gazduite in adapostul serviciului de ecarisaj la momentul primirii 

prezentei cereri 

17. Numarul de animale bolnave (din orice fel de cauze) avute in ingrijire in adapostul 

serviciului de ecarisaj la momentul prezentei cereri, cu precizarea numarului de microcip 

pentru fiecare animal si a diagnosticului stabilit de medicul veterinar responsabil.  

18. Care este numarul cainilor din adapostul serviciului de ecarisaj eutanasiati pe parcursul 

anului 2011, respectiv 2012? Va rugam precizati cifrele defalcat, pe 2011 si 2012. 

19. Care este numarul cainilor din adapostul serviciului de ecarisaj dati in adoptie pe 

parcursul anului 2011, respectiv 2012? Va rugam precizati cifrele defalcat, pe 2011 si 

2012. 

20. Care este numarul cainilor capturati de pe domeniul public si pastrati in adapostul 

serviciului de ecarisaj pe parcursul anului 2011, respectiv 2012? 

21. Care este numarul cainilor capturati de pe domeniul public si revendicati de stapani din 

adapostul serviciului de ecarisaj pe parcursul anului 2011, respectiv 2012? 
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22. Care este numarul cainilor din adapostul serviciului de ecarisaj inregistrati ca mortalitati 

pe parcursul anului 2011, respectiv 2012? Va rugam precizati cifrele defalcat, pe 2011 si 

2012. 

23. Care este numarul cainilor cainilor din adapostul serviciului de ecarisaj care au primit 

tratament pentru diferite afectiuni de sanatate pe parcursul anului 2011, respectiv 2012? 

Va rugam precizati cifrele defalcat, pe 2011 si 2012. 

24. Care sunt cele mai frecvente afectiuni de sanatate pentru care sunt tratati cainii din 

adapostul serviciului de ecarisaj? Care este costul mediu al tratamentului? 

25. Care este numarul sesizarilor scrise efectuate de cetateni catre Primaria Municipiului 

Timisoara sau catre serviciul de ecarisaj privind ridicarea de pe domeniul public a unor 

caini agresivi pe parcursul anilor 2011 si 2012? Va rugam sa anexati in copie aceste 

sesizari. 

26. Se ridica animale de pe domeniul public al municipiului Timisoara si in absenta sesizarilor 

scrise? 

27. Care este numarul total al persoanelor care au efectuat cererile mentionate mai sus pe 

parcursul anilor 2011 si 2012? 

28. Sunt permise filmarea şi efectuarea de fotografii in scopuri de documentare in cadrul 

adapostului serviciului de ecarisaj? În caz negativ, va rugam sa precizaţi motivele 

interdicţiei. 

29. Cainii din adapost sunt sterilizati? Daca nu, care sunt motivele? 

30. Cainii din adapost sunt microcipati? Daca nu, care sunt motivele? 

31. Care este cantitatea zilnica de hrana cu care se hransec animalele, in functie de 

numarul acestora de kilograme? Ce tipuri de hrana se folosesc? 

32. Care sunt sumele facturate de catre societatea comerciala care gestioneaza serviciul 

public de ecarisaj catre Primaria Municipiului Timisoara in ultimele 24 de luni? Va rugam, 

pentru fiecare luna, precizati tipurile de cheltuieli facturate (de exemplu: ridicarea 

mortalitatilor de pe strada, ridicare si transport caini fara stapan catre adapostul 

serviciului de ecarisaj, intretinerea adapostului serviciului de ecarisaj, etc). 

33. Exista la momentul primirii prezentei cereri, restante de plata a Primariei Municipiului 

Timisoara fata de societatea comerciala care gestioneaza serviciul public de ecarisaj? 

34. Care este data ultimului control efectuat de Directia Sanitar-Veterinara Timis la 

adapostul serviciului de ecarisaj? Va rugam anexati raportul controlului, cu precizarea 

inspectorilor care au efectuat controlul. 

35.  Care este numarul sesizarilor scrise efectuate de cetateni catre Primaria Municipiului 

Timisoara cu privire la nereguli inregistrate in activitatea serviciului de ecarisaj pe 

parcursul anilor 2012 si 2013? 
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Va rugam sa ne transmiteti informatiile solicitate 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). 

In conformitate cu legea nr. 544/2001 art.7(1), termenul legal si normal de raspuns la o cerere 

scrisa este de 10 zile sau in cazul in care este invocata complexitatea informatiei cerute 

(dificultatea cautarii sau volumul documentelor) se poate intarzia furnizarea informatiilor pâna la 

30 zile, cu conditia obligatorie de a notifica acest fapt in termen de 10 zile de le depunerea 

cererii.  

Conform art. 20, alin.4 din Hotararea Guvernului nr.123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de 

interes public, ,,cererile formulate in scris, pe suport de hartie sau pe suport electronic (e-mail), 

inclusiv cele prevazute la alin.(3), se inregistreaza la structurile sau la persoanele responsabile de 

informarea publica directa, care elibereaza solicitantului o confirmare scrisa continand data si 

numarul de inregistrare a cererii”. Asociatia Pet Hope Timisoara doreste ca data si numarul de 

inregistrare al cererii sa fie furnizat pe fax la nr. 0356.818. 891 si la adresa 

pet.hope.associatian@gmail.com .  

 

Cu deosebita consideratie,  

 

 

 

 

Persoana de contact : Av. Ruxandra Bizera 

    0721 815 376 

    pet.hope.association@gmail.com 
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