Propunerile Asociației Pet Hope Timișoara pentru modificarea Proiectului de
Regulament al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul
Timișoara

În atenția domnului Nicolae Robu, Primarul orașului Timișoara
Direcției Secretariat General – Biroul Asistare Consiliul Local

19 martie 2014

Ref: Proiectul de Regulament al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără
stăpân din Municipiul Timișoara supus atenției publice în cadrul dezbaterii din
data de 19 martie 2014

Stimate domnule primar Nicolae Robu,
Prin prezenta vă supunem atenției propunerile cu valoare de recomandare ale
Asociației Pet Hope Timișoara pentru modificarea Proiectului de Regulament al
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara. Cele
10 amendamentele propuse de Asociația Pet Hope se găsesc în Anexa 1
atașată prezentei scrisori.
Vă semnalăm de asemenea nerespectarea condițiilor de publicare a
Proiectului de Regulament al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân
din Municipiul Timișoara, pe site-ul instituției pe care o conduceți nefiind
publicate, alături de Proiectul de Regulament, o notă de fundamentare, o
expunere de motive,un referat de aprobare privind necesitatea modificării
reglementărilor deja existente și un studiu de impact al proiectului.

Totodată vă aducem la cunoștință faptul că nu am fost anunțați, în
conformitate cu cererea depusă de Asociația noastră și cu legislația privind
transparența decizională, de organizarea dezbaterii publice în cadrul căreia se
discută reglementări de interes pentru gestionarea populației canine fără
stăpân. Vă reamintim că, în cadrul procedurilor de elaborare a unui proiect de
act normativ, primăria are obligația să transmită anunțurile referitoare la
această acțiune către persoanele care au depus o cerere pentru primirea
acestor informații. Asociația Pet Hope Timișoara a depus o astfel de cerere
către instituția pe care o conduceți, iar persoanele responsabile din cadrul
Primăriei Timișoara au desconsiderat-o de mai multe ori, situație care, dacă se
repetă, ne obligă să reacționăm pe cale legală deoarece ne sunt vătămate
drepturile.
La finalul procesului de consultare publică privind Proiectul de Regulament al
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara,
solicităm să ne transmiteți în scris forma finală a textului proiectului, iar în cazul
amendamentelor transmise de noi și nepreluate de instituția dumneavoastră, în
conformitate cu prevederile Legii 52/2003, solicităm justificarea nepreluării
recomandărilor formulate.
Vă mulţumim pentru colaborare şi vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi pentru orice
informaţii adiţionale, la numărul de telefon 0721 815 376 și/sau email
pet.hope.association@gmail.com

Cu respect,
Av. Ruxandra Bizera, membru fondator al Asociației Pet Hope Timișoara
Alina Văcaru, președinte al Asociației Pet Hope Timișoara

Anexă 1
AMENDAMENTE
ale Asociației Pet Hope Timișoara
la Proiectul de Regulament al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân
din Municipiul Timișoara.

Nr
crt
1.

2.

3.

Forma inițială

Amendament propus

Art 2 – e) sterilizare –
operaţiune prin care se
realizează suprimarea
funcţiei reproducătoare
a câinilor;

Completarea definirii sterilizării
conform art 58 alineat 4 din
prezentul proiect de
regulament, respectiv
sterilizarea prin orhidectomie
pentru masculi şi
ovariohisterectomie pentru
femele.

Art 2 – g) abandonul lăsarea unui animal, aflat
în proprietatea şi îngrijirea
omului, pe domeniul
public, fără hrană,
adăpost şi tratament
medical
Art.3 (1) Înfiinţarea,
organizarea,
coordonarea,
reglementarea şi
controlul funcţionării
serviciului pentru
gestionarea câinilor fără
stăpân pe domeniul
public şi privat constituie
obligaţia Consiliului Local

Art 2 – g) abandonul - lăsarea
unui animal, aflat în
proprietatea şi îngrijirea omului,
pe domeniul public, fără hrană,
adăpost şi tratament medical
sau pe domeniul privat, fără
acordul proprietarului;
Art.3 (1) Înfiinţarea, organizarea,
coordonarea, reglementarea şi
controlul funcţionării serviciului
pentru gestionarea câinilor fără
stăpân pe domeniul public şi
privat constituie obligaţia
Consiliului Local al Municipiului
Timişoara, precum şi a celorlalte
autorităţi, instituţii şi persoane
juridice de drept public sau

Observații

Amendarea se
impune având în
vedere că şi
ANSVSA are atribuţii
de control, şi ONGurile împreună cu
reprezentanţii
Ministerului
Administraţiei şi
Internelor.

al Municipiului Timişoara

privat cu atribuţii în domeniu,
conform prevederilor legale
aplicabile.

4.

Art.8 Prin Serviciul pentru
gestionarea câinilor fără
stăpân din Municipiul
Timişoara se realizează
următoarele activităţi, în
conformitate cu
prevederile prezentului
regulament:
- capturarea câinilor fără
stăpân;
- transportul câinilor
capturaţi în adapost;
- cazarea, hrănirea,
deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea şi
controlul bolilor câinilor în
adăposturi cu
respectarea normelor şi
măsurilor sanitarveterinare in vigoare;

5.

Art.10 Operatorul
Serviciului pentru
gestionarea câinilor fără
stăpân, în baza evaluarii
numărului de câini fără
stăpân aflaţi pe raza
municipiului, va întocmi
un plan de acţiune
pentru gestionarea
acestora, conform
prevederilor legale în
vigoare.

Art.8 Prin Serviciul pentru
gestionarea câinilor fără stăpân
din Municipiul Timişoara se
realizează următoarele
activităţi, în conformitate cu
prevederile prezentului
regulament:
- capturarea câinilor fără
stăpân;
- transportul câinilor capturaţi în
adapost;
- cazarea, hrănirea,
deparazitarea, vaccinarea
anti-rabică şi polivalentă,
sterilizarea şi controlul bolilor
câinilor în adăposturi cu
respectarea normelor şi
măsurilor sanitar-veterinare in
vigoare;
- asigurarea tratamentului
medical câinilor aflaţi în
adăpost;
Pentru ca planul de acţiune să
nu fie un instrument steril,
recomandăm completarea
planului de acțiune cu
următoarele elemente:
Stabilirea obiectivelor specifice
ale planului de acțiune,
obiective care să fie
măsurabile, aplicabile,
realizabile și încadrate într-o
perioadă de timp
Stabilirea unor indicatori
calitativi și cantitativi pentru

Propunerea
Pet
Hope derivă din art.
15 alin 8 din HG
1059/2013.

Această obligaţie
este deja
specificată în HG
1059/2013, la art. 11
alin. 2. Conform legii
24/2000 privind
normele de tehnică
legislativă pentru
elaborarea actelor
normative, un HCL
nu trebuie sa reia o
prevedere legala
continuta de un act
normativ cu valoare
juridica superioara.

acțiunile care vor fi întreprinse
Prezentarea rezultatelor
asteptate în urma implementării
acțiunilor propuse prin planul
de acțiune
Prezentarea campaniilor de
informare și responsabilizare a
cetățenilor

6.

Art.38
b) - după expirarea
termenului prevăzut la lit.
a) şi până la expirarea
termenului de 14 zile
lucrătoare, câinii pot fi
revendicaţi sau adoptaţi
de către persoane fizice
sau juridice, din ţară sau
din străinătate, în
condiţiile prezentului
regulament;

Se impune modificarea art. 38
în conformitate cu prevederile
art. 21 din normele
metodologice la legea 258 din
care rezultă în mod clar că pot
fi adoptaţi câinii din adăpost
inclusiv în primele 7 zile de
cazare în adăpost, cu
precizarea că într-un astfel de
caz, dacă proprietarul apare
ulterior pentru revendicare, are
prioritate în faţa adoptatorului.

7.

Art.40 Operatorul
serviciului pentru
gestionarea câinilor fără
stăpân din Municipiul
Timişoara are obligaţia să
se asigure că adopţia
câinilor din adăpost se
face cu respectarea
cumulativă a condiţiilor.
Art.58
(5) Prin excepţie de la
prevederile alin.(5)
sterilizarea se poate
realiza şi chimic cu
produse omologate în
Uniunea Europeană.

Considerăm necesară
trimiterea şi la art. 22-24 din
normele la legea 258, care
flexibilizează într-o măsură
considerabilă procedura de
adopţie, având în vedere
scopul încurajării adopţiilor şi nu
acela al deturnării acestora
diun cauza solicitărilor excesive
Art.58
Propunem eliminarea
alineatului (5)

8.

Planul de actiune
trebuia deja
intocmit si nu se
justifica in niciun fel
reglementarea prin
HCL ca va fi realizat
un astfel de plan.
Acesta trebuie
intocmit pur si
simplu, chiar cu
intarziere.
Având în vedere că
textul din norme a
fost preluat în mod
complet la art. 4244 din regulament,
se impune
modificarea art. 38
cu care aceste
articole se află în
vădită contradicţie.

9.

10.

(6) Efectuarea operaţiunii
de sterilizare este
consemnată în carnetele
de sănatate ale câinilor şi
în Registrul de evidenţă al
câinilor cu stăpân de
către medicul veterinar
de liberă practică,
încadrat la operatorul
serviciului pentru
gestionarea câinilor fără
stăpân din Municipiul
Timişoara, organizat în
condiţiile legii.
Art.62 Finanţarea
cheltuielilor privind
activitatea de capturare
şi transport a câinilor,
cheltuieli privind
deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea,
eutanasierea,
identificarea şi
înregistrarea tuturor
câinilor fără stăpân din
Municipiul Timisoara,
neutralizarea cadavrelor
animalelor, etc., potrivit
tarifelor ce constituie
anexă la contractul de
delegarea a gestiunii, se
asigură de către Consiliul
Local al Municipiului
Timişoara, prin alocarea
fondurilor financiare
către operatorul
serviciului, în limita
bugetului local anual.

(6) Pentru câinii cu stăpân,
efectuarea operaţiunii de
sterilizare este consemnată în
carnetele de sănatate ale
câinilor şi în Registrul de
evidenţă al câinilor cu stăpân
de către medicul veterinar de
liberă practică, încadrat la
operatorul serviciului pentru
gestionarea câinilor fără stăpân
din Municipiul Timişoara,
organizat în condiţiile legii.

Art.69

Adopţia este gratuită

Art.62 Finanţarea cheltuielilor
privind activitatea de capturare
şi transport a câinilor, cheltuieli
privind deparazitarea,
vaccinarea, sterilizarea,
tratamentul medical,
eutanasierea, identificarea şi
înregistrarea tuturor câinilor fără
stăpân din Municipiul Timisoara,
neutralizarea cadavrelor
animalelor, etc., potrivit tarifelor
ce constituie anexă la
contractul de delegarea a
gestiunii, se asigură de către
Consiliul Local al Municipiului
Timişoara, prin alocarea
fondurilor financiare către
operatorul serviciului, în limita
bugetului local anual.

Numai

c) în cazul adopţiei va
achita o taxă care
acoperă cheltuielile
medicale, cele de
întreţinere al cărui
cuantum se stabileşte
de operator cu
aprobarea consiliului
local.

conform normelor de
aplicare a legii 258 deci se
impune modificarea
punctului c.

revendicarea de
către proprietari
se face cu
acoperirea
sumelor cheltuite
pe perioada
staţionării câinilor
revendicaţi în
adăpost, în
cuantumul stabilit
prin hotărârea
consiliului local.
(art. 20 din
norme)

