Propunerile Asociației Pet Hope Timișoara pentru modificarea Proiectului de
Regulament al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul
Timișoara
Fax: 0256 220311
În atenția domnului Nicolae Robu, Primarul orașului Timișoara
Direcției Secretariat General – Biroul Asistare Consiliul Local

20 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,
În urma dezbaterii publice din cursul zilei de ieri, 19.03.2014, a Regulamentului
Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timișoara,
completăm în tabelul anexat propunerile cu valoare de recomandare ale
Asociației Pet Hope Timișoara pentru modificarea Proiectului acestui
Regulament.
Cu respect,
Av. Ruxandra Bizera, membru fondator al Asociației Pet Hope Timișoara
Alina Văcaru, președinte al Asociației Pet Hope Timișoara
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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.

Forma inițială

Amendament propus

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;
- identificarea şi
înregistrarea câinilor fără
stăpân exclusiv cu
medicii veterinari de
liberă practică, organizaţi
în condiţiile legii;

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 anuală,
sterilizarea şi controlul bolilor
câinilor în adăposturi cu
respectarea normelor şi
măsurilor sanitar-veterinare in
vigoare;
- asigurarea tratamentului
medical câinilor aflaţi în
adăpost;
- identificarea şi înregistrarea
câinilor fără stăpân exclusiv cu
medicii veterinari de liberă
practică, organizaţi în condiţiile

Observații

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

2

- eutanasierea câinilor
fără stăpân care sunt
bolnavi cronici şi
incurabili ori care nu au
fost revendicaţi sau
adoptaţi în condiţiile şi în
termenele stabilite prin
prezentul regulament;
- adopţia şi revendicarea
câinilor;
- estimarea populaţiei
canine şi a ratei de
înlocuire;
- neutralizarea
cadavrelor de animale şi
a deşeurilor organice
colectate prin incinerare;
- programe de informare,
educaţie şi
responabilizare a
cetăţenilor.

legii;
- eutanasierea câinilor fără
stăpân care sunt bolnavi cronici
şi incurabili şi a celor agresivi
conform constatărilor medicului
veterinar
ori care nu au fost
revendicaţi sau adoptaţi în
condiţiile
şi
în
termenele
stabilite
prin
prezentul
regulament;
- adopţia şi revendicarea
câinilor;
- estimarea populaţiei canine şi
a ratei de înlocuire;
- neutralizarea cadavrelor de
animale şi a deşeurilor organice
colectate prin incinerare;
- programe de informare,
educaţie şi responabilizare a
cetăţenilor.

Vă solicităm să nu
adoptaţi ca măsură
de gestionare a
câinilor fără stăpân
eutanasierea
câinilor
nerevendicaţi
şi
neadoptaţi.
Legea 258/2013 nu
impune
obligativitatea
eutanasierii, ci se
limitează la a oferi
această posibilitate.
Mai mult, costurile
de eutanasiere vor
încărca
în
mod
nejustificat bugetul
public alocat, fără
ca măsura să dea
rezultate reale pe
termen lung.
Vă
solicităm
să
redistribuiţi fondurile
respective
către
clinici mobile pentru
a
oferi
sterilizări
grauite, posibilitate
prevăzută în mod
expres de Legea
258-2013.
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2.

Art.67
Operatorul
serviciului
pentru
gestionarea
câinilor
fără
stăpân
are
următoarele obligaţii:
a)
să
respecte
indicatorii
de
performanţă
ai
serviciului, precizaţi în
prezentul regulament;
b)
să
furnizeze
autorităţii
administraţiei publice
locale
informaţiile
solicitate şi să asigure
accesul
la
toate
informaţiile necesare
verificării şi evaluării
funcţionării
şi
dezvoltării serviciului, în
conformitate
cu
clauzele contractului
de delegare a gestiunii
şi prevederile legale în
vigoare;
c)
să
plătească
despăgubiri
persoanelor
fizice
pentru
traumele
suferite
din
cauza
agresiunii câinilor fără
stăpân
de
pe
domeniul public al
Municipiului Timişoara,
stabilite prin hotărâri
ale
instanţelor
de

Art.67 Operatorul serviciului
pentru gestionarea câinilor
fără stăpân are următoarele
obligaţii:
a) să respecte indicatorii
de performanţă ai
serviciului, precizaţi în
prezentul regulament,
după un termen de 6
luni de la momentul la
care a fost realizată
operaţiuea
de
sterilizare pentru un
procent de 80% din
populaţia canină din
Timişoara, cu şi fără
stăpân;

Indicatorii
de
performanţă
sunt
desigur
absolut
necesari pentru o
gestionare
eficientă, însă ei nu
pot
fi
impuşi
înaintea
implementării unei
metode
eficiente
de
reducere
a
numărului de câini
din stradă.

b) să furnizeze autorităţii
administraţiei publice
locale
informaţiile
solicitate şi să asigure
accesul
la
toate
informaţiile necesare
verificării şi evaluării
funcţionării
şi
dezvoltării serviciului,
în conformitate cu
clauzele contractului
de
delegare
a
gestiunii şi prevederile
legale în vigoare;

c) să
plătească
despăgubiri

Operatorului
nu-i
poate fi transferată,
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judecată definitive şi
irevocabile;

persoanelor
fizice
pentru
traumele
suferite
din
cauza
agresiunii câinilor fără
stăpân
de
pe
domeniul public al
Municipiului Timişoara,
stabilite prin hotărâri
ale
instanţelor
de
judecată definitive şi
irevocabile;

d) să pună în aplicare
metode performante
de managemet care
să
conducă
la
reducerea
costurilor
de operare;
e)
să
asigure
finanţarea pregătirii şi
perfecţionării
profesionale
a
propriilor salariaţi;

d) să pună în aplicare
metode performante
de managemet care
să
conducă
la
reducerea
costurilor
de operare;
e) să asigure finanţarea
pregătirii
şi
perfecţionării
profesionale
a
propriilor salariaţi;

f)
să
înfiinţeze
activitatea
de
dispecerat
şi
de
înregistrare
a
reclamaţiilor,
având
un
program
de
funcţionare
permanent;
g) să deţină toate
avizele, acordurile şi
autorizaţiile necesare
prestării
serviciului
prevăzute de legislaţia
în vigoare;

f) să
înfiinţeze
activitatea
de
dispecerat
şi
de
înregistrare
a
reclamaţiilor,
având
un
program
de
funcţionare
permanent;
g) să
deţină
toate
avizele, acordurile şi
autorizaţiile necesare
prestării
serviciului
prevăzute de legislaţia
în vigoare;

h) de raportare lunară
a
activităţilor

h) de raportare lunară a
activităţilor

sub aspect
această
răspundere.

legal,

Mai mult, având în
vedere
că
nu
operatorul este cel
care
impune
metoda
de
gestionare a câinilor
fără stăpân, nu este
firesc ca acesta să
răspundă
pentru
situaţia
şi
eventualele atacuri
din stradă.
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desfăşurate în cadrul
adăpostului la Direcţia
Sanitar - Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor Timiş
şi
compartimentelor de
specialitate din cadrul
Primăriei Municipiului
Timişoara.

desfăşurate în cadrul
adăpostului la Direcţia
Sanitar - Veterinară şi
pentru
Siguranţa
Alimentelor Timiş
şi
compartimentelor de
specialitate din cadrul
Primăriei Municipiului
Timişoara.
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