CERERE DE PARTICIPARE LA DEZBATERE PUBLICĂ,
EXPUNEREA ȘI MOTIVAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE
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: 22.04.2021
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.
Asociația Pet Hope, cu sediul în Timișoara, str. Taborului, nr.21, înregistrată la Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă Judecătoria Timișoara 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 prezenta
CERERE DE PARTICIPARE LA DEZBATEREA PUBLICĂ
organizată luni, 26.04.2021, ora 1700, pe marginea următoarelor proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului
Timișoara – capitolul IV, articolul 21, aliniatul (1), punctele c) și o);
2. Proiect de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului privind deținerea animalelor de
companie și accesul persoanelor însoțite de animale de companie în Municipiul Timișoara.

Vă rugăm să ne trimiteți invitația prin care vom putea accesa întâlnirea dedicată dezbaterii
publice pe platforma online la adresa de e-mail: pet.hope.association@gmail.com.
(Contact: Alina Văcaru - 0723004769)
EXPUNEREA ȘI MOTIVAREA PROPUNERILOR DE MODIFICARE
elaborate în colaborare cu Asociația Happy Tails Timișoara, Asociația Micaela,
Asociația Pieces of Heaven, Asociația Angels4 Animals Rescue,
dr. vet. Kiss Noemi-Valeria, psiholog Sonia-Teodora Ursu-Neamț

1. INTERZICEREA HRĂNIRII ANIMALELOR PE DOMENIUL PUBLIC
Referitor la punctul 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, cu conținutul actual:
o) Este interzisă hrănirea animalelor și a păsărilor pe domeniul public și privat al Municipiului
Timişoara,
propunem modificarea acestuia astfel:
o) Este permisă hrănirea și adăparea animalelor pe domeniul public al Municipiului Timișoara cu
respectarea strictă a următoarelor condiții:
- locurile de hrănire și adăpare să fie alese astfel încât să deranjeze cât mai puțin, să fie cât
mai departe de zonele populate, căile de acces, culoarele de trecere, geamurile și
balcoanele cetățenilor, intrările clădirilor, clădirile istorice și ideal, de comun acord cu
cetățenii afectați;
- locurile de hrănire și adăpare să nu pună în pericol animalele, să fie cât mai departe de
zonele cu trafic rutier și orice de alte pericole;
- cooperarea și participarea necondiționată a celor care hrănesc animalele la programele
de gestionare civilizate și umane, care au ca scop reducerea numărului animalelor de pe
domeniul public și găsirea celor mai adecvate soluții pentru bunăstarea animalelor
respective (inclusiv respectarea interzicerii hrănirii în anumite zone sau perioade, ca parte
integrantă a metodelor de gestionare);
- păstrarea în permanență a igienei și curățeniei la locurile de hrănire și adăpare;

-

-

-

este strict interzisă lăsarea pe domeniul public a oricăror deșeuri rezultate din activitatea
de hrănire (caserole, ambalaje, mâncare alterată, resturi alimentare etc.);
hrănirea animalelor se va face de preferință dimineața pentru a nu rămâne resturi
alimentare peste noapte, acestea atrăgând rozătoarele dăunătoare, iar hrana nu se va
administra în exces din același motiv;
tipul de hrană va avea în vedere necesitățile nutriționale ale speciei: păsările se vor hrăni
exclusiv cu boabe de cereale întregi (exclus produse de patiserie), în general nu se vor
folosi resturi alimentare alterate, la câini nu se vor folosi oase de pasăre;
animalele sălbatice pot fi hrănite doar în situații excepționale și numai cu respectarea
strictă a recomandărilor entităților de specialitate din domeniu.

Observații preliminare:
- Conform definiției dată de către specialiști, porumbelul comun, care populează orașul
Timișoara (Columba livia domestica), este considerat, din punct de vedere științific, o
pasăre domestică, fiind, din punct de vedere istoric, o pasăre sălbatică domesticită și
abandonată mai apoi, acesta depinzând in continuare de om și prin urmare nu poate fi
considerat un animal sălbatic.
- Conform Dicționarului explicativ al limbii române, păsările sunt animale:
”PÁSĂRE, păsări, s. f. 1. (La pl.) Clasă de vertebrate ovipare, cu corpul acoperit cu pene, cu
aripi pentru zbor și cu fălcile acoperite cu formații cornoase; (și la sg.) animal din această
clasă.”
Astfel exprimarea ”hrănirea animalelor și a păsărilor” este incorectă, alăturarea celor
două cuvinte, ducând la concluzia că păsările nu ar fi animale.
- Aplicarea interzicerii hrănirii animalelor și ”pe domeniul privat al Municipiului”, în absența
unei clarificări, ar însemna pentru cetățeanul de rând interzicerea hrănirii animalelor
proprii. Ne îndoim că aceasta a fost intenția propunerii în discuție.
MOTIVARE:
Vom expune în continuare motivarea dezacordului nostru privind reglementarea în forma
propusă de către Primăria Timișoara, din următoarele puncte de vedere:
Legal
- contravine Legii naționale de protecție a animalelor nr. 205 din anul 2004:

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor
de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.
Art. 6. - (2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege:
f) abandonarea și/sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea
omului.
- conform OUG nr.55/2002, Consiliul Local al Municipiului Timișoara este proprietarul
câinilor fără stăpân de pe domeniul public:
”Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale sunt considerate proprietari ai
câinilor fără stăpân și ai câinilor care circulă liberi, fără însoțitor, în locuri publice, care nu
au fost revendicați ori adoptați în condițiile prevederilor legale...”,
astfel, extrapolând scopul acestei prevederi, Consiliul Local al Municipiului Timișoara este
proprietarul oricărui animal de pe domeniul public care reprezintă o problemă pentru
cetățenii Municipiului, ca atare Consiliul Local al Municipiului Timișoara ar încălca legea
protecției animalelor, supunând propriile animale la cruzime și rele tratamente.
Moral și etic
- nu respectă dreptul fundamental al cetățeanului de a arăta compasiune față de o ființă în
suferință;
- dezbină populația, în loc să creeze condiții pentru o conviețuire armonioasă;
- încurajează populația să adopte soluții periculoase inclusiv pentru copii și animale de
companie cu deținător, ca de ex. otrăvirea porumbeilor;
- are consecințe negative asupra educării populației în spiritul civic, transformându-l de
acesta din urmă într-o contravenție;
- condamnă cetățenii care au contribuit la o societate mai bună, prin sterilizarea și tratarea
animalelor fără stăpân din vecinătatea lor, la a asista la flămânzirea si îmbolnăvirea
acestor animale.
Administrativ
- dovedește incapacitatea Primăriei Timișoara de a gestiona eficient și civilizat problema
animalelor de pe domeniul public, propuneri în acest sens lipsind cu desăvârșire, ba mai
mult, flămânzirea fiind propusă ca unica metodă de gestionare;
- încearcă ascunderea și ignorarea unor probleme nerezolvate de către Primăria Timișoara,
fără a conștientiza faptul că nehrănirea animalelor nedorite nu presupune dispariția lor,

-

precum și faptul că flămânzirea nu reprezintă o metodă de gestionare eficientă și nici
într-un caz europeană;
efectul flămânzirii unor animale se răsfrânge asupra întregii comunități: câini mai agresivi,
animale cu o stare de sănătate vizibil alterată, animale în veșnică căutare de hrană prin
gunoaie etc.

Practic
- pierderea cooperării și implicării comunității iubitoare de animale în viitoarele programe
de gestionare a animalelor de pe domeniul public;
- prin interzicerea obiceiurilor de hrănire se pierd oportunitățile de prindere a animalelor
fără stăpân atunci când acestea trebuie sterilizate, tratate sau ridicate de pe domeniul
public.
Ofertă de asistență:
Oferim asistența comunității de protecție a animalelor din Timișoara și împrejurimi în vederea:
- educării cetățenilor iubitori de animale cu privire la îmbunătățirea practicilor de hrănire,
astfel ca aceasta să nu reprezinte o problemă pentru cetățenii Municipiului Timișoara,
- elaborării și implementării de programe de gestionare eficientă și civilizată pentru
reducerea numărului de animale nedorite pe domeniul public al municipiului, de exemplu
o colaborare cu orașul înfrățit Karlsruhe pentru a înțelege și implementa metodele de
succes aplicate de administrația locală germană pentru reducerea populației de
porumbei de oraș.

2. ACORDUL VECINILOR PENTRU DEȚINEREA DE ANIMALE DE COMPANIE
Referitor la punctul c) 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, cu conținutul actual:
c) Proprietarii gospodăriilor individuale, după înregistrarea unei sesizări privind disconfortul
generat vecinilor datorită numărului de animale de companie adăpostite, pot deține mai mult de
două animale de companie numai cu acordul vecinilor limitrofi, dacă sesizarea se confirmă;
propunem renunțarea la acest punct.

Ca principiu, ne exprimăm dezacordul categoric față de orice fel de impunere a acordului
vecinilor cu privire la dreptul de a deține animale de companie. Considerăm că autoritățile
trebuie să fie cele care reglementează condițiile de deținere a animalelor și nu vecinii.
Observații preliminare:
- Referitor la motivarea expusă de către Primăria Timișoara în cadrul Raportului de
specialitate atașat propunerii de modificare a HCL 371/2007: ”având în vedere sesizările
înregistrate de-a lungul timpului privind disconfortul generat vecinilor datorită numărului
mare de animale de companie adăpostite”, am constatat că în Raportul de activitate pe
anul 2020 al Direcției de Mediu sunt menționate 175 de sesizări, care conform raportului,
s-au referit exclusiv la câinii fără stăpân și NU la animalele de companie cu stăpân, iar
conform Raportul privind activitatea specifică a Direcției Poliției Locale Timișoara în anul
2020, NU au existat sesizări referitoare la deținerea animalelor de companie.
- Astfel, cu privire la sesizările referitoare la animalele de companie cu deținător, folosite
ca motivare a prezentei propuneri, solicităm o statistică detaliată și transparentă a
numărului de sesizări, a ponderii acestor sesizări în numărul de sesizări totale și o listă
completă a acestor sesizări, pentru a putea analiza împreună modul în care acestea ar
putea fi soluționate cu ajutorul legislației în vigoare și/sau cu suportul comunității de
protecția animalelor.
MOTIVARE:
Vom expune în continuare motivarea dezacordului nostru privind prezenta propunere, din mai
multe puncte de vedere.
Legal
- prin normele metodologice ale Legii nr. 205/2004, publicate în anul 2008, limitarea
numărului de animale este interzisă expres atâta timp cât se respectă legislația în vigoare:
”Art. 4. - Numărul de animale, cu excepția animalelor sălbatice, deținut de o persoană
fizică sau juridică nu este restricționat, cu condiția respectării normelor de sănătate,
protecție și bunăstare a acestora, prevăzute de legislația în vigoare.” , or prin acte
normative inferioare ca nivel legislativ nu se poate modifica o prevedere a unui act
normativ superior;

acordarea dreptului unui vecin de a decide asupra dreptului altui vecin de a avea animale
de companie reprezintă o îngrădire a dreptului de proprietate, fiind totodată
nejustificată, profund nedemocratică și expusă la subiectivism și chiar la abuz;
- Hotărârea Guvernului nr.20/27.01.2021 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a O.U.G. nr.155/2001 privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobate prin H.G. nr.1.059/2013, invocată în motivarea
expusă de către Primăria Timișoara în cadrul Raportului de specialitate atașat propunerii
de modificare a HCL 371/2007, se referă strict la procedura de adopție din adăposturile
publice și nu poate restricționa dreptul de deținere a animalelor de companie în general;
în plus, ne așteptăm ca această prevedere din HG să fie anulată în instanță, având în
vedere că este în contradicție cu legea națională menționată mai sus.
Administrativ
- într-o societate sănătoasă reglementarea și verificarea condițiilor de deținere nu ar trebui
să cadă în grija vecinilor, ci a autorităților, întrucât în caz contrar se deschide calea spre
arbitrar și abuzuri;
- solicităm autorităților să își facă datoria prin aplicarea riguroasă a legislației în vigoare,
foarte bună și completă de altfel, înainte de a transfera responsabilitatea pentru
respectarea legii către vecini;
- în caz de nerespectare a normelor în vigoare prin abuzuri asupra animalelor deținute,
există posibilitatea, prin legislația națională, chiar de a lua dreptul cetățenilor de a deține
animale, dar numai prin intervenția autorităților competente, nu prin voința vecinilor.
Moral și etic:
- neluarea în considerare a faptului că mulți cetățeni au ajuns să dețină un număr mai
mare de animale din compasiune, tocmai din cauza gestionării ineficiente a problemei
animalelor fără stăpân de către autorități;
- existența documentată a numeroase cazuri în care unii cetățeni, care respectau legislația
în vigoare, au fost nevoiți să renunțe la animalele lor dragi exclusiv din cauza unor
conflicte subiective cu vecinii, care în cele mai multe cazuri nu aveau nicio legătura cu
animalele deținute.
Practic
- în contextul problemei nerezolvate a animalelor fără stăpân, a suprapopulării
adăposturilor, a suprasolicitării comunității de protecție a animalelor și a ratei de
-

abandon halucinante, considerăm extrem de important ca eforturile autorităților să fie
concentrate pe găsirea soluțiilor pentru păstrarea animalelor de către deținători, în
condiții de bună conviețuire și cu respectarea legislației în vigoare, acolo unde există
disponibilitatea deținătorilor de a rezolva problemele existente.
Ofertă de asistență:
În situațiile în care Primăria Timișoara sesizează existența unor deținători depășiți de situația
animalelor proprii, oferim asistența comunității de protecție a animalelor din Timișoara și
împrejurimi în vederea găsirii unor soluții care să îmbunătățească situația acelor animale și să
restabilească confortul vecinilor.

3. NOUL REGULAMENT DE DEȚINERE A ANIMALELOR DE COMPANIE
Referitor la Tema 2 propusă pentru dezbaterea publică:
Proiect de hotărâre pentru adoptarea Regulamentului privind deținerea animalelor de companie
și accesul persoanelor însoțite de animale de companie în Municipiul Timișoara
ne exprimăm susținerea categorică pentru prevederile acestui nou regulament și gratitudinea
pentru faptul că am putut participa la elaborarea acestuia, dar atragem atenția asupra faptului
că sancționarea unui regulament printr-un alt regulament este netransparentă, greu de înțeles
pentru cei care trebuie să-l aplice și dificil de urmărit pentru cei care trebuie să-l respecte.
Astfel, propunem existența unui singur regulament privind deținerea de animale de companie,
prin:
- abrogarea capitolului VI din HCL nr. 371/2007, care se referă la animalele de companie;
- dacă este cazul, mutarea articolelor suplimentare din propunerea de modificare a HCL
nr.371/2007 în propunerea pentru noul regulament;
- mutarea și adaptarea tuturor sancțiunilor pentru toate prevederile în noul regulament,
- adoptarea noului regulament.

CONCLUZIE
Comunitatea de protecție a animalelor din Timișoara și împrejurimi s-a format și acționează din
dorința de a rezolva o problemă a comunității: existența animalelor nedorite și nivelul scăzut al
bunăstării animalelor în general, problemă care afectează toți cetățenii, fie ei iubitori sau
neiubitori de animale. Suntem convinși că această dorință se suprapune cu cea a Primăriei
Timișoara. Împreună putem găsi soluțiile de gestionare civilizate și eficiente, care să facă cinste
orașului nostru și să facă din Timișoara un model de urmat pentru alte orașe. Căutăm în Primăria
Timișoara un partener cu care să tratăm cauzele problemelor mai mult decât efectele, care să ne
susțină prin aplicarea strictă a legii și în informarea și educarea cetățenilor și alături de care să
construim o comunitate în care cetățenii să trăiască în armonie alături de animale.

Numele solicitantului:

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

Cu considerație,
Alina Văcaru,
Președintele Asociației Pet Hope

