CERERE DE DEZBATERE PUBLICĂ
conform Legii 52/2003 privind transparența decizională
în administrația publică, republicată 2013

Denumirea autorității publice: Primăria Municipiului Timișoara
Adresa: B-dul C.D. Loga, nr. 1, Cod poștal 300030
Telefon: (0256) 408.300
Email: primariatm@primariatm.ro
Data: 12.04.2021
Către: Domnul Dominic Fritz, Primar al Municipiului Timișoara,
Către: Doamna Camelia Crișan, Responsabilă pentru Relația cu Societatea Civilă

Stimate Domnule Primar Dominic Fritz,
Stimată Doamnă Camelia Crișan.
Prin prezenta, Asociația Pet Hope, cu sediul în Timișoara, str. Taborului, nr.21, înregistrată la
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Timişoara sub nr. 49/22.04.2010, cu
cod fiscal 26863617, e-mail pet.hope.association@gmail.com, reprezentată de ing. Alina Văcaru,
în calitate de Președinte, vă adresează o cerere de dezbatere publică conform Legii 52/2003
reactualizată.
CERERE DE DEZBATERE PUBLICĂ
privind capitolul VI, articolul 21, aliniatul (1), punctele c) și o)
din proiectul de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr.371 din 2007
În calitate de asociație legal constituită și în temeiul art. 7 alin. 9 din Legea 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică, vă adresăm prezenta cerere pentru a solicita

organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public punctele c) și o) din aliniatul (1), articolul
21, capitolul VI din proiectul de modificare a Hotărârii de Consiliu Local nr.371 din 2007, publicat
în data de 08.04.2021 pe site-ul Primăriei Timișoara:
https://www.primariatm.ro/administratie/consiliul-local/proiecte-de-hotarari/
Vă reamintim că, potrivit art.7 alin. 9 din Legea nr. 52/2003, organizarea unei întâlniri în care să
se dezbată public proiectul de act normativ este obligatorie dacă acest lucru a fost cerut în scris
de către o asociație legal constituită.
Având în vedere deosebitul impact negativ pe care prevederile punctelor în cauză îl pot avea
asupra:
 derulării activității de gestionare a animalelor fără stăpân
 dreptului de proprietate a deținătorilor de animale
este imperios necesară dezbaterea punctelor specificate în prezenta cerere.
Vă rugăm să ne comunicați data și ora la care urmează să fie organizată această dezbatere
publică, precum și modalitatea în care va avea loc, având în vedere măsurile de siguranță cu
privire la răspândirea COVID19, la adresa de email: pet.hope.association@gmail.com.
Dorim ca informațiile solicitate să ne fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de
e-mail: pet.hope.association@gmail.com.
Numele solicitantului:

Asociația Pet Hope,
Adresă: Timișoara, str. Taborului, nr.21
Telefon: 0723004769
E-mail: pet.hope.association@gmail.com

Cu considerație,
Președintele Asociației Pet Hope
Ing. Alina VĂCARU

