
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD  
Biroul Relaţii Mass-Media 
Nr. ad. 18807/14.03.2018

RAPORT DE TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ
cu privire la propunerile/recomandările formulate asupra

Proiect de hotărâre priv in d  unele m ăsuri de asigurare a serviciului pentru  gestionarea câinilor fă ră  stăpân din M unicipiul Arad- iniţiativa prim aru lu i 
Proiect de hotărâre priv in d  unele m ăsuri pentru  reglem entarea serviciului de „ în treţinere şi am enajare spaţii verzi din M unicipiul A ra d ” -  iniţiativa prim arului

(In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, republicată)

Nr. crt. P ropuneri form u late de: Text orig inal T ext propus P rop u n eri/recom an d ări/
în treb ări

P unct de vedere  
Serviciu  sp ec ia lita te -P M A /O b serva ţii

1. D-nuI. N istor  A rpad

P ropuneri/recom andări/în trebări 
fo rm ulate  în  tim pul dezbaterii 
publice  -  07 .03 .2018  şi în scris 
prin ad resa nr. 16510/05.03.2018

Vezi Proiect de hotărâre privind unele 
măsuri de asigurare a serviciului 
pentru gestionarea câinilor fără stăpân 
din Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Art.44
(10) Operatorul serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad poate prelungi 
cazarea peste perioada de 14 zile 
lucrătoare, pentru câinii care nu au 
fost revendicaţi, adoptaţi sau 
adoptaţi la distanţă, dacă există 
spaţii suficiente de cazare şi resurse 
financiare pentru întreţinerea lor.
(11) Prelungirea termenului de 
cazare a animalelor în adăpost se 
face printr-o decizie a 
împuternicitului primarului 
municipiului Arad, pentru fiecare 
câine în parte.

-referire cu precădere la Anexa 2 „Regulamentul 
serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad", Art. 44 alin (10) şi (11) - 
considerăm că exterminarea în masă a câinilor fără 
stăpân nu este o soluţie umană şi, în consecinţă, vă 
rugăm să luaţi în considerare şi alte variante şi, 
totodată, să renunţaţi la termenul de „14 zile 
lucrătoare ", acesta fiin d  insuficient pentru a promova 
un câine pentru adopţie.

- Se preia. Art. 44,(10)0peratorul serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul 
Arad poate prelungi cazarea peste perioada de 30 
zile calendaristice, pentru câinii care nu au fost 
revendicaţi, adoptaţi sau adoptaţi la distanţă, dacă 
există spaţii suficiente de cazare şi resurse 
financiare pentru întreţinerea lor.
(11) Prelungirea termenului de cazare a animalelor 
în adăpost se face printr-o decizie a 
împuternicitului primarului municipiului Arad, 
pentru fiecare câine în parte.



2 . D -nul. D ascăl Silviu

Propuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în  tim pu l dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018  şi în  scris 
p rin  adresele
nr. 17406/07.03.2018 şi
17407/07.03.2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea t 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- inifiativ, 
primarului

Propun sugestiv Sterilizare si nu eutanasiere :
1.1  .Separarea sterilizării câinilor de atribuirea 1 
directă a serviciului de gestionare a câinilor fără  

,astăpân-Propun aşadar separarea sterilizării de restui 
elementelor de gestionare şi includerea ei într-un alt 
proiect care să cuprindă:
-un tarif cadru oferit de Administraţia Locală tuturor 
celor care au posibilitatea de a face şi doresc să- 
efectueze acest serviciu - organizarea de licitaţii 
pentru necesităţile adăpostului 
- Alocarea a cel puţin 50 % din bugetul gestionării 
câinilor fără stăpân pentru sterilizare 
-Acţiuni de sterilizare gratuite sau la preţuri 
promoţionale pentru populaţie pe baza acestui tarif 
cadru
-Acţiuni totale de sterilizare care prin acţionarea de 
exemplu asupra unui singur sex sau prin stoparea] 
efectului de înmulţire necontrolată pot să fie mult mai 
eficiente decât acţiunile de sterilizare de doar 10 % 
din bugetul actual.
2 .2.Realizarea unui registru al stăpânilor de câini şi a 
proprietăţilor unde există câini-Propun aşadar 
înfiinţarea unei baze de date cu proprietarii de câini 
cât şi cu proprietăţile unde se află câini şi a câinilor 
fară stăpâni, cu următoarele beneficii:
-O evidenţă clară a situaţiei câinilor în general şi 
identificarea uşoară a câinilor care nu se află în 
responsabilitatea nimănui sau au fost doar preluaţi 
temporar
-Montarea unui sistem de informare simplă asupra 
numărului de câini dintr-o locaţie permite identificarea 
simplă dacă sunt respectate sau nu normele minime 
privind protecţia animalelor 
-Realizarea unei audienţe ţintă specializată pentru 
campaniile de informare, adopţie sau medicale 
aferente
-Identificarea clară a zonelor cu probleme şi ţintirea 
precisă a programelor de combatere a acestor 
probleme. Parcuri de câini, centre de sterilizare, 
veterinare, etc

Nu se preia. Proiectul de hotărâre propus se referă 
a serviciul de gestionare a câinilor fara stăpân 

ceea ce presupune servicii de capturare, transport, 
^deparazitare, adăpostire, identificare şi sterilizare 
după caz.

-Posibilitatea introducerii unei taxe speciale care să 
aducă venituri la bugetul local pentru proiecte cu 
specificitate pe acest domeniu (taxa pe câine)

Nu se preia. Nu se pot separa costurile sterilizării 
din activităţile incluse în gestionarea câinilor fără 
stăpân.

Nu se preia. Pinaţarea serviciilor publice se face 
în condiţile respectării legii Achiziţiilor publice, 
nr. 98 /  2016, prin urmare nu suntem de acord cu 
propunerea de a oferi un tarif cadru tuturor celor 
care doresc să efectueze servicii de sterilizare.
Nu se preia. Acţiuni de sterilizare gratuite sau sau 
a preţuri promoţionale pentru populaţiei, nu fac 

obiectul serviciului de gestionare a cânilor fără 
stăpân.

Nu se preia. Conform HCLM nr. 208 / 2011, 
cap.II, „înregistrarea şi urmărirea efectivelor de 
animale ”, sunt prevăzute obligaţiile deţinătorilor 
de animale, iar în Regulamentul Serviciului de 
gestionare a câinilor fară stăpân , art. 5 se prevede 
obligaţia opratorului de a ţine evidenţa câinilor 
fără stăpân capturaţi pe raza municipiului Arad.

Nu se preia. Solicitare insuficient argumentată.

Se preia. Zonele cu probleme sunt identificate şi în 
prezent, doar că datorită particularităţilor ( 
gospodării dezorganizate, terenuri virane, 
intreprinteri dezafectate şi abandonate) se
întâmpină dificultăţi în menţinerea sub control a 
numărului de câini fără stăpân.

Nu se preia.Introducerea unei noi taxe speciale 
pentru deţinătorii de câini nu are cadrul legal.
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Proiect de hotărâre privind unele 
măsuri pentru reglementarea 
serviciului de „întreţinere şt 
amenajare spaţii verzi din 
Municipiul Arad” -  iniţiativa 
primarului

-Urmărirea medicală şi evoluţia diverşilor câini, 
programe de reintegrare sau chiar proprietari de câini 
de rea credinţă

Propun sugestiv Gazon ţ i  nu beton :
1. Implicarea Asociaţiilor de Proprietari în gestiunea 
spaţiilor verzi din zona condominiilor
Metode sugerate:
a) Programe de parteneriate public - privat prin 
diverse proiecte de trecere în responsabilitatea 
asociaţiilor de condominii din zonă cu retribuire 
pentru serviciile prestate. Eventual prin programe de 
scutire de la impozite locale
b) Premii şi bonificaţii pentru gestiunea respectivelor 
spaţii
c) Dotarea cu mobilier urban a spaţiilor care 
îndeplinesc anumite condiţii
2. introducerea parcărilor ecologice cu utilizarea de 
dale ecologice (dale în formă de cuib de 
albine care permit creşterea gazonului în ele)
3. Diverse acţiuni care să promoveze spaţiile verzi din 
cartiere (exemplu Picnic în aer liber pe gazon)

Nu se preia. Nu face obiectul Serviciului pt. 
gestionarea câinilor fără stăpân.

Nu se preia
1.a.Primăria a implicat asociaţiile de locatari în 
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi adiacente 
condominiilor în vederea îmbunătăţirii aspectului 
prin organizarea anuală a concursului ’’Aradul 
curat”
1 .b.Concursul Aradul curat se finalizează prin 
acordarea de premii constând în materiale 
dendrofloricole, mobilier urban sau bani.
2.Realizarea parcărilor nu face obiectul 
contractului de amenajare şi întreţinere spaţii 
verzi.
3.Decizia privind promovarea acestor acţiuni nu 
face parte din prezentul contract.

3. L .L .A .L .A rad
D-na. L upşe D orina-P reşed in te

Propuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018  şi în scris 
prin adresele  
nr. 17424/07.03.2018 şi 
17425/07.03.2018

Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri pentru 
reglementarea serviciului de 
„întreţinere fi amenajare spaţii 
verzi din Municipiul Arad” -  
iniţiativa primarului

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Propuneri:
Activităţile de amenajare şi întreţinere a spaţiilor 

verzi din Municipiul Arad să aibă loc regulat, în 
fiecare anotimp din an, conform lucrărilor specifice 
anotimpului respectiv, fa ră  a f i  nevoie de cererea sau 
acordul cetăţenilor, a asociaţiilor de proprietari, a 
firmelor private, etc.

2. Includerea Insulei Mureş în Registrul Spaţiilor Verzi 
pentru a f i  amenajată şi întreţinută ca zonă de 
agrement după modelul Ştrandului Neptun Arad.

Propuneri:
1. Serviciul pentru gestionarea câinilor fa ră  stăpân 
din Municipiul A rad să urmeze procedurile de 
înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari în

Nu se preia
1.în studiul de fundamentare Cap.IU există 
prevederea ’’Faţă de suprafeţele întreţinute în 
prezent se doreşte să se extindă aria de întreţinere 
a spaţiilor verzi , pe alte suprafeţe : condominii ( 
asociaţii de proprietari ) , cartiere , curţile 
grădiniţelor şi şcolilor , intrările în oraş , precum 
şi alte solicitări . Lucrările care se vor realiza vor 
fi de cosit iarbă , tăiat gard viu, adunat şi transport 
resturi vegetale , etc. prevăzute in caietul de 
sarcini .”
2,Loturile din zona 3 Insule sunt concesionate de 
persoane fizice.

Se preia. Medicul veterinar angajat în cadrul 
adăpostului deţine licenţă de utilizare a RECS
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vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă 
drepturi de acces şi înregistrare a evenimentelor în 
Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân (RECS).
2. Serviciul pentru gestionarea câinilor fără  stăpân 
din Municipiul Arad să utilizeze RECS şi/sau cititorul 
de microcipuri pentru a determina provenienţa 
fiecărui câine capturat pe domeniul public, pentru a 
depista şi anunţa proprietarul şi a-i aplica amenzile 
corespunzătoare, după caz amenzi de prindere, 
transport, întreţinere şi sterilizare, precum si amenda 
de abandon pe domeniul public.

Se preia. în cadrul adăpostului există dotarea 
tehnică atât pentru implantarea cât şi pentru citirea 
cipurilor de identificare. Prin urmare toţi câini 
care sunt aduşi în adăpost sunt verificaţi dacă sunt 
în evidenţa RECS, în scopul depistării 
proprietarului ,respectiv de luare a măsurilor care 
se impun

4. A so c ia ţia  d e  p ro te c ţie  a  
a n im a le lo r  A N IM E D  A R A D  
D r.C la u d iu  lo s im -P re şe d in te  
fo n d a to r

P ropuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018  şi în scris 
prin ad resa  nr. 17534/07.03.2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Propuneri:
l .S ă  nu mai fie aduşi in municipiu câinii comunitari 
din judeţ. Tot ce prevenim noi să se 
Nască şi tot ce dăm in adopţie este inlocuit de câini 
aduşi din judeţ Primăriile din judeţ trebuie să îşi 
deschidă propriile adăposturi.
2 . Să se sprijine financiar tiparirea mai multor 
exemplare ale revistei noastre AN1MAG, pentru 
informare si educare.
3 . Sa se sprijine programul nostru de sterilizări. 
Adăpostul local al SC GCA SA are o capacitate de 
300 de locuri. Dacă mai extindeţi adăpostul cu 100 de 
locuri vor putea fi adăpostiti 400 de câini. Aceşti 400 
de câini rezultă cu uşurinţă din reproducerea a 20 de 
căţele intr-un singur an....Eu pot steriliza 20 de catele 
intr-o singura zi....Din pacate sunt limitat de 
buget...Cu cat avem buget mai mare cu atât putem 
face mai multe sterilizări. A nim ed a sterilizat 7.900 de 
câini si pisici de ambele sexe, in perioada 2004- 
2017... P ropunere mea este ca primăria municipiului 
Arad sa subvenţioneze prin asociaţia Animed 
sterilizarea a 1.000 de catele pe  an. Oamenii in 
general înţeleg şi acceptă importanţa sterilizării 
căţelelor din gospodării, doar ca mulţi nu isi permit 
această manopera. Cu 175.000 lei pe an (aproximativ 
38,888 Euro) eu aş putea angaja un şofer şi derula un 
program zilnic de sterilizări din usa in usa....şi 
prezentăm obligativitatea legală dar şi posibilitatea 
financiară de a-şi steriliza căţeaua. Unii vor putea 
achita... alţii nu. Se va ţine evidenţa sumelor achitate 
de proprietar şi suma totală acumulată va constitui 
parte din bugetul pe anul următor. Programul primăriei 
în colaborare cu asociaţia locală de protecţie a 
animalelor Animed va fi promovat si De animed.ro si

Se preia.. Serviciul este destinat gestionării 
câinilor tară stăpân aflaţi pe raza municipiului 
Arad

Nu se preia. Sprijinirea financiară mai multor 
exemplare ale revistei ANIM AQ nu are cadrul 
legal.

Nu se preia. Sprijinirea programului de sterilizări 
propus să fie efectuat de ANIMED, prin alocarea 
anumitor sume, nu poate fi făcută decât prin 
respectarea legislaţiei în vigoare, ceea ce 
presupune existenţa unui angajament legal( 
contract de servicii).

Nu se preia.Respectarea legislaţiei în domeniu, 
OUG155/2001 respectiv Normele de aplicare 
HG 1059/2013 prevăd atât responsabilităţile 
proprietasrilor de câini cât şi ale autorităţilor 
locale.

Eutanasierea câinilor din adăposturi se poate 
efectua doar în condiţiile respectării prevederilor 
HG 1059/2013 cap.XI (norme pt. Aplicarea OUG 
155/2001).

Sterilizarea în sine este un serviciu veterinar legal 
şi este cuprinsă în activitatea de gestionare a 
câinilor fără stăpân.

Nu se pot încheia 2 contracte având acelaş
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pe reţele de socializare, câştigând sprijinul nu va putea 
prelua an de an toti cateii rezultati daca nu vom derula 
acest program....Imaginati-va ce rezultate vom avea 
dupa cativa ani de derulare a programului. Eu consider 
ca daca se pot da 174,000 euro pe an pentru cazare si 
pentru sterilizarea a aproximativ 300 de câini, se pot 
aloca 39,000 euro pe an pentru 1.000 de sterilizări 
toate FEMELE.
> Activitatea ar fi desigur documentata cu poze (cu 
căţelele pe masa de operaţie, cu număr pe ele), video, 
formulare semnate de proprietari
> Publicul tinta ar fi cu prioritate persoanele nevoiaşe 
si zonele limitrofe ale oraşului.
> Nu se pune problema microciparii obligatorii a 
câinilor pentru ca mulţi indivizi din publicul tinta nu 
deţin carte de identitate. Dacă primăria doreşte totuşi 
microciparea si înscrierea in RECS a câinilor, aceasta 
se poate face contra unei sume modice care sa ne 
acopere cheltuiala.
> Desigur, parte dintre catele ar fi cele fara stăpân 
Desi sursa de noi generaţii de câini comunitari o 
constituie căţelele din gospodarii, nu am putea lasa 
căţelele fara companion uman sa se reproducă prin 
oras sau in zone industriale, păduri etc.
> Pentru a derula acest program am avea nevoie de 
întreaga suma in avans, nu decontata la final de an sau 
dupa operarea ultimei catele. Furnizorii asteapta doar 
2 saptamani, nu 1 an, deci va trebui sa ii plătim.
> Poate va veti gândi ca ati putea face toate acestea 
doar cu GCA, dar va asigur ca nu ati reuşi. Nimeni nu 
cir fi de acord sa isi lase catelusa sa fie sterilizata de 
“hingheri”. Stiu ca administraţia adapostului detestă 
termenul, dar populaţia il foloseste.
4. Implementarea legilor este imposibilă. Abandonul 
este interzis si se amendeaza, dar cum se gaseste 
vinovatul? Microciparea si sterilizarea sunt obligatorii, 
dar nici politia nu poate da buzna pe proprietatea 
privata pentru a verifica daca sunt sterilizate căţelele si 
in lipsa unui carnet de sanatate care sa ateste acest 
lucru nici nu ar putea stabili daca sunt sau nu 
sterilizate.
5. Eutanasia in masa este o cruzime inutila si o totala 
risipa de fonduri. Tot ce se va eutanasia va fi înlocuit 
in 2-3-4 luni de noua generaţie si chiar depăşit 
numeric de noile generaţii care se vor naşte in 
gospodarii._______________________________________

obiect(sterilizarea)

Nu se preia. Serviciul se referă la câinii fără 
stăpân.

Nu se preia. Nu există cadrul leg a l, este ilegal 
plata unor servicii neprestate.

Se preia,Primăria Municipiului Arad împreună cu 
Poliţia Animalelor precum şi cetăţeni ai 
municipiului, pot înfiinţa formaţii care să verifice 
dacă câinii deţinuţi sunt sterilizaţi.

Eutanasierea este o măsură care se aplică cu 
respectarea legislaţiei în materie.
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6. Sa se sprijine (cel puţin prin amplasarea de bannere 
de reclama) Gala Animed. Este prima de profil din 
Romania si are ca scop strangerea de fonduri pentru 
sterilizări. Anul acesta va fi la a treia ediţie si va avea 
loc pe 1 aprilie.

Se preia. Primăria MunicipiuluiI Arad are 
disponibilitatea de sprijinire a amplasării de 
bannere publicitare pentru Gala Animed, în 
condiţii legale cu avizul serviciului de specialitate.

5. D -nu l. S ta n a  F lo r in  
- r e p re z e n ta n t  U S R  A ra d

Propuneri/recom andări/în trebări 
fo rm ulate  în tim pul dezbaterii 
publice  -  07 .03 .2018  şi în scris 
prin adresele  
nr. 1753 8 /07 .03 .2018  şi 
17539/07.03.2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

-Studiu fundam entare -
pag. 3
în perioada 2014-2016 a fost 
înregistrată următoarea 
situaţie comparativ pentru 
gestionarea câinilor fără 
stăpân: vezi tabel proiect!

- A rt.l7.Program ul de lucru 
în relaţiile cu publicul al 
adăpostului pentru câinii fără 
stăpân din municipiul Arad 
este:
a) Zilnic, de luni până vineri, 
în intevalul orar 10.00-18.00;
b) Ultima sâmbătă a fiecărei 
luni, în intervalul orar 10.00 - 
14.00, ocazie cu care se vor 
organiza "Târgul de adopţie 
canină";
c) Duminica şi în sărbătorile 
legale, adăpostul este închis 
publicului vizitator.

A rt.47.(3) Este interzisă 
eutanasierea câinilor fără 
stăpân care nu suferă de boli 
incurabile înainte de expirarea 
termenului de 14 zile 
lucrătoare de la cazarea

Dorim să atragem atenţia că acest serviciu nu poate să 
rezolve problema animalelor fără stăpân, care este 
generată de abandonul animalelor din gospodării. Este 
ca şi cum tratăm simptome şi nu cauza. Soluţia reală o 
reprezintă efectuarea unor campanii obligatorii şi 
gratuite de sterilizare a animalelor populaţiei (cu 
excepţia celor de rasă).

Propunerile şi observaţiile USR Arad:
1. Studiu fundamentare-pag.3 - In 2014, din 1.459 de 
animale au fost adoptate 321, iar 381 au fost 
eutanasiate. Ce s-a întâmplat cu restul? vezi tabel 
proiect -se solicită verificare acestor cifre....

2. Deoarece adopţia este soluţia dorită, se impune 
organizarea săptămânală a târgurilor de adopţie, 
alternativ, sâmbăta şi duminica.
"Art. 17. Programul de lucru în relaţiile cu publicul al 
adăpostului pentru câinii fără stăpân din municipiul 
Arad este:
a) Zilnic, de luni până vineri, în intevalul orar 10.00- 
18.00;
b) Alternativ, sâmbăta şi duminica, în intervalul orar 
10.00 -14.00, ocazie cu care se vor organiza "Târgul 
de adopţie canină";
c) în sărbătorile legale, adăpostul este închis 
publicului vizitator."

3. Deoarece adopţia este soluţia dorită, se impune 
prelungirea termenului prevăzut de lege pentru 
eutanasiere. 14 zile lucrătoare sunt insuficiente. Vor fi 
modificate corespunzător şi restul articolelor şi 
anexelor, corelat cu acest termen.
Art.47"(3) Este interzisă eutanasierea câinilor fără

Se preia . Deţinătorii de câini se pot adresa SC 
Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru 
sterilizarea contra cost , la tarifele aprobate, a 
câinilor aflaţi în proprietate,

Referitor la datele statistice ale anului 2014, vă 
comunicăm acestea sunt justificate de operatorul 
SC Gospodărirea Comunală Arad SA, prin fapul 
că din cei 1459 câini capturaţi, 321 au fost 
adoptaţi, 381 au fost eutanasiaţi, în ju r  de 300 au 
fost au fost menţinuţi în adăpost, iar din restul de 
457 au decedat din cauze naturale.

Se preia. b)Bilunar , sâmbăta în săptămânile 
impare, în intervalul orar 10.00 -14.00, ocazie cu 
care se vor organiza "Târgul de adopţie canină".

-Se preia.Art.47.(3)Este interzisă eutanasierea 
câinilor fără stăpân care nu suferă de boli 
incurabile înainte de expirarea termenului de 30 
zile calendaristice, de la cazarea câinelui în 
adăpost.. Menţinerea în adăpost poate fi prelungită 
peste 30 de zile,dacă există spaţii suficiente şi
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câinelui în adăpost.

Regulam ent, anexa 11
Conţinutul registrului de
sesizări: vezi proiect!

Proiect de hotărâre privind] 
unele măsuri pentru 
reglementarea serviciului de 
„întreţinere şi amenajare spaţii 
verzi din Municipiul Arad” -  
iniţiativa primarului

4. Evaluarea indicatorilor de performanţă trebuie s; 
permită comparaţia de la o perioadă la alta. De 
asemenea, nu se poate impune ca un criteriu de 
performanţă ponderea reclamaţiilor care s-au dovedit 
justificate, deoarece aceasta tine mai degrabă de 
reclamant decât de operator.
Se impune alocarea unor valori (note) fiecărui criteriu 
evaluat, în funcţie de încadrarea într-o plajă de 
mărimi.

Regulam ent
A rt 10 (1) Activitatea de 
amenajare a spaţiilor verzi se 
va realiza conform 
procedurilor tehnice de 
execuţie din prezentul 
regulament-cadru.
(2) Realizarea activităţii de 
amenajare a spaţiilor verzi va 
fi condiţionată de existenţa la 
punctul/ punctele de lucru, la 
începerea lucrărilor, a 
următoarelor documente:
a) ordin de lucru;
b) documentaţia tehnică de 
execuţie;
c) instrucţiuni de lucru, fiţe 
tehnologice, proceduri tehnice 
de execuţie aplicabile, 
aprobate;

.................. vezi proiect!

Art. 13 Pentru protejarea, 
conservarea şi înfrumuseţarea 
parcurilor, amenajărilor
floricole şi a spaţiilor verzi de 
pe raza municipiului Arad se

stăpân care nu suferă de boli incurabile înainte de 
expirarea termenului de 45 zile lucrătoare de la|l 
cazarea câinelui în adăpost."

ăSe

Propunerile şi observaţiile USR Arad:

resurse financiare suficiente pentru întreţinerea 
or.

preia . Se elimină şi se renumerotează l i t . b din 
anexa 11, la Regulamentul Serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân. La lit. c) şi f) se 
elimină cifra 100 rămânând doar exprimarea 
procentuală.
La pct. 1,3, lit a) şi b), la fel pct. 2.1, alocarea 
punctelor este doar procentuală.
Evaluarea prin indicatori este anuală, fiind 

posibilă comparaţia în timp.
O parte din reclamaţiile şi sesizările trimise sunt 

verificate de angajaţi ai Primăriei Arad, din cadrul 
Serviciuluii Edilitar şi nu întodeauna acestea sunt 
justificate.
Din acest motiv ne raportăm la reclamaţiile 

justificate. Indiferent că evaluarea se face 
procentual sau prin alocarea unor valori, criteriul 
de evaluare este acelaşi. Prestatorul trebuie să se 
încadreze în anumite valori : note sau procente.

Nu se preia
Evaluarea indicatorilor de performanţă se face pe 
o perioadă de un an ( specificată în tabel) 
Reclamaţiile şi sesizările sunt verificate de 
angajaţi ai Primăriei Municipiului Arad din cadrul 
Biroului de Spaţii Verzi, Mediu, şi nu întotdeauna 
aceste reclamaţii sunt justificate.
Din acest motiv ne raportăm la reclamaţiile 
justificate. Indiferent că evaluarea se face 
procentual sau prin alocarea unor valori, criteriul 
de evaluare este acelaşi. Prestatorul trebuie să se 
încadreze în anumite valori: note sau procente.

Nu se preia
Potrivit art. 12 alin (3) a legii 24/2007 
,Proprietarii şi administratorii de spaţii verzi sunt
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interzice:
h) lăsarea în libertate a 
animalelor pe spaţii 
verzi;accesul animalelor de 
companie în parcuri, grădini 
publice, spaţii verzi fără lesă, 
botniţă, carnet de sănătati 
care fac dovada respectării 
normelor sanitar veterinare de 
prevenire ăi combatere a 
îmbolnăvirilor de la animal la 
om, precum şi exercitarea 
necesităţilor fiziologice pe 
spaţiile verzi;

Regulam ent
Indicatori de performanţă 

...vezi proiect- tabel- 
Indicatori de calitate şi 
performanţă

De multe ori, toaletarea arborilor este efectuată barbar, 
efâră respectarea normelor tehnice de către personalul 

care o efectuează.
La activităţile de toaletare şi tăiere a arborilor va asista 
un angajat al Biroului Spaţii Vezi, Mediu din cadrul 
Primăriei Municipiului Arad.

Având în vedere lipsa parcurilor canine în municipiu] 
Arad, majoritatea iubitorilor de animale folosesc 
pentru plimbarea acestora străzile şi parcurilor din 
municipiu. Portul lesei, a botniţei este deja 
reglementat naţional şi local. 
înlocuirea textului:

"h) lăsarea în libertate a animalelor pe spaţii 
verzi;accesul animalelor de companie în parcuri, 
grădini publice, spaţii verzi fără lesă, botniţă, carnet 
de sănătate care fac dovada respectării normelor 
sanitar veterinare de prevenire ăi combatere 
îmbolnăvirilor de la animal la om, precum şi 
exercitarea necesităţilor fiziologice pe spaţiile verzi;" 
cu"h) abandonarea dejecţiilor animal

Evaluarea indicatorilor de performanţă trebuie să 
permită comparaţia de la o perioadă la alta. De 
asemenea, nu se poate impune ca un criteriu de 
performanţă ponderea reclamaţiilor care s-au dovedit 
justificate, deoarece aceasta tine mai degrabă de 
reclamant decât de operator.

...vezi tabel...Exemplu:
Numărul de reclamaţii rezolvate privind serviciile

obligaţi să asigure măsurile privind siguranţa 
persoanelor care pot fi afectate de ruperile şi 
desprinderile arborilor şi elementelor acestora, ca 
urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a 
stării fîtosanitare precare”
La pg. 18 alin.5 din Caietul de sarcini se specifică 
faptul că lucrările de tăiere( tăieri de întreţinere , 
regenerare) se execută de către echipe specializate 
în tăieri sub directa şi permanenta urmărire a unui 
specialist în tăieri (ing.horticol cu experienţă de 
min.2 ani în tăierea arborilor) pe toată durata 
derulării lucrării de tăiere.
Lucrările de toaletare a arborilor sunt stabilite de 
angajaţi ai Primăriei Municipiului Arad din cadrul 
Biroului de Spaţii Verzi, Mediu şi operatorii care 
realizează aceste operaţii.
Astfel, în funcţie de situaţie uneori pomi par 
toaletaţi exagerat. Prioritară este siguranţa 
persoanelor şi a bunurilor materiale din 
aproprierea acestora.

1 Referitor la art. 13, lit. h, în majoritatea cazurilor 
animalele ( în special câinii) lăsate libere pe 
spaţiul verde nu sunt urmărite de stăpân în 
exercitarea necesităţilor fiziologice, dar acestea 
pot face şi săpături în căutarea de rozătoare 
(uneori gropi foarte adânci).

Nu se preia
Evaluarea performanţelor se face funcţie de toţi 

indicatorii prevăzuţi în tabel.



prestate, raportat la numărul total de reclamaţii privinc 
serviciile prestate pe tipuri de activităţi şi categorii de 
utilizatori. m/n. 90%
3. Ponderea din numărul de reclamaţii dc la pct. 2 care 
s-au dovedit justificate. max. 30%
Se impune alocarea unor valori (note) fiecărui criteriu 
evaluat, în funcţie de încadrarea într-o plajă de 
mărimi.

6. D -nul. Stoica D ragoş
A dresa nr. 17764/09.03.2018 
D -nul. N istor A rpad  
A dresa nr. 17765/09.03.2018 
D -nul. Stoica C ristian  
A dresa nr. 17775/09.03.2018 
D -na. D um itraşcu  N icoleta  
A dresa nr. 17943/09.03.2018 
D -nul. H eizer R obert 
A dresa nr. 17991/09.03.2018 
D -nul. B arab aş A lexandru  
A dresa nr. 17993/09.03.2018 
D -na. H eizer M irela  
A dresa nr. 17995/09.03.2018

P ropuneri/recom andări/în trebâri 
form ulate  în tim pu l dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018  şi în  scris

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Propuneri privind:
• înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân din municipiul Arad;
• Aprobarea Regulamentului serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul
Arad;
• încredinţarea directă a Serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din municipiul Arad la S.C. 
Gospodărirea Comunală Arad
1. Propunem ca amânarea termenului pentru 
aprobarea celor trei puncte prezentate mai sus până la 
asigurarea Condiţiilor minime pentru funcţionarea 
adăpostului pentru câini, deoarece la ora actuală 
Adăpostul public Arad nu întruneşte nici 5% din 
condiţiile menţionate şi să se precizeze data exactă la 
care Adăpostul Public Arad va dispune de aceste 
condiţii, precum şi să se stabilească data exactă la care 
administraţia publică a Municipiului Arad prin 
Gospodărirea Comunală Arad va avea logistica 
necesară pentru a asigura întru totul respectarea 
Normelor privind capturarea şi transportul câinilor;
2. Alocarea unui spaţiu mult mai mare pentru 
Adăpostul Public Arad, pentru crearea de noi locuri de 
cazare, acesta fiind total insuficient (A se vedea Anexa 
1 spre exemplu);
3. Propunem întocmirea unui recensământ privind 
proprietarii de animale din Arad şi localităţile 
limitrofe pentru posibilitatea gestionării acestora, 
precum şi asigurarea logisticii pentru respectarea Legii 
în ceea ce priveşte obligativitatea proprietarilor de 
animale să-şi sterilizeze animalele de companie, să şi 
le vaccineze şi microcipeze în vederea înregistrării 
acestora în RECS (a se vedea Anexa 2);
4. Efectuarea unui Audit Public financiar la 
Gospodărirea Comunală Arad pentru a se verifica 
modul în care au fost cheltuiţi banii publici;

Nu se preia.Specificul Serviciul de gestionare a 
câinilor fără stăpân presupune continuitate, 
amenajările necesare vor fi executate în baza unui 
grafic de lucrări stabilit de operator.

Se preia.Se poate constitui o comisie pentru 
supravegherea operatorului S.C.Gospodărirea 
Comunală Arad, în ceea ce priveşte activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân formată din 
angajaţi ai primăriei, consilieri locali CLM, 
voluntari, iubitori de animale.
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5. Asigurarea la Adăpostul public Arad a unui 
program flexibil, deschis şi după ora 1800, dacă se fac 
programări, şi în week-end (nu doar o sâmbătă pe 
lună), pentru ca posibilii adoptatori să se poată 
prezenta în afara orelor de serviciu pentru a adopta şi 
pentru a da posibilitatea voluntarilor, cu care se vor 
încheia contracte de voluntariat, să meargă la Nu se preia. 
Adăpostul Public Arad pentru a ajuta la îngrijirea 
animalelor fără stăpân: curăţarea ţarcurilor, hrănirea 
animalelor, plimbarea acestora, socializarea cu acestea 
pentru a le putea creşte şansele de adopţie;
6. Posibilitatea încheierii unor contracte cu anumite 
ONG-uri sau Asociaţii de specialitate în vederea 
castrării/sterilizării animalelor, tratarea acestora şi 
promovarea spre adopţie (Exemplu: externalizarea 
serviciilor de sterilizare către Asociaţia Animed Arad, 
care este specializată în sterilizarea animalelor de 
companie şi este dispusă să se ocupe de această 
problemă);
7. Eliminarea din regulament a termenului prevăzu 
de 14 zile pentru eutanasierea câinilor capturaţi care 
nu au fost adoptaţi sau revendicaţi, deoarece masacrul 
acestor fiinţe nu va stopa abandonul, iar numărul 
animalelor fără stăpân nu va scădea atât timp cât cei 
vinovaţi de înmulţirea necontrolată a animalelor şi 
abandonarea acestora în spaţii publice nu vor fi 
pedepsiţi;

Nu se preia.

8. Crearea unui site (pagină de Facebook are) a 
Adăpostului Public Arad unde să fie făcute publice 
absolut toate sumele alocate de Administraţia Locală 
către acesta şi modul în care acestea au fost cheltuite. 
Tot pe acest site trebuie făcute publice toate costurile 
legate de capturarea, sterilizarea, tratarea şi 
întreţinerea/zi a unui câine/animal fără stăpân; Pe 
platforma acestui site să se regaseasca imagini in 
timp real a camerelor de supraveghere, precum si 
platforma in care sunt incrise microcipurile fiecărui 
câine cu situatia sa medicală actualizată.

Se preia. Termenul de 14 zile lucrătoare se va 
tiînlocui cu termenul de 30 zile calendaristice care 
este minimul prevăzut de regulament. Câinii pot fi 
menţinuţi în adăpost peste acest termen dacă sunt 
suficiente condiţii de spaţiu şi financiare.
Conform HCLM nr.208/2011 cap.IV art.23 
stăpânii câinilor vor lua măsuri pentru sterilizarea 
acestora sau pentru izolarea în perioadele de 
fertilitate ale ciclului de viaţă.
Conform Regulamentului serviciului pentru 
gestionarea câinilor art.54,alin.2, operatorul 
serviciului are obligaţia de a consemna în registre 
speciale toate datele referitor la gestionarea 
câinilor fără stăpân.

Operatorul S.C. Gospodărirea Comunală SA poate 
fi contactat atât la nr.tel.o257/214211 cât şi pe 
siturile www. câini. gcarad. ro. respectiv 
www. adoptiicaini. ro.

10



P ropuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în tim pul dezbaterii 
pub lice  -  07 .03 .2018  şi în  scris

D -nul. V asiliu D ragoş
Sesizare E-m ail 
6706/ 106/ 12.0 3 .2018 

D -na. A ntofi Luciana
Sesizare E -m ail 
6707/ 107/ 12.0 3 .2018

9. Microciparea obligatorie a tuturor câinilor care 
intră în adăpost, prezentarea zilnică pe pagina de 
Facebook şi pe site-ul lor a câinilor capturaţi şi a celor 
prezentaţi spre adopţie;
10. Posibilitatea încheierii unui contract cu 
Penitenciarul Arad pentru a putea plasa câini în 
îngrijirea deţinuţilor care vor fi, eventual, recomandaţi 
pentru un astfel de program, bineînţeles cu 
recomandarea psihologului penitenciarului şi/sau 
altor persoane îndreptăţite. în rândul nostru, al 
iubitorilor de animale, sunt voluntari care sunt dispuşi 
să meargă la penitenciar să pună în discuţie această 
propunere.
11. Toţi banii colectaţi din amenzi date pentru 
abandon, nesterilizare, neadunatul fecalelor de pe 
domeniul public de către proprietarii animalelor, 
lăsatul porcilor, vacilor şi cailor liberi pe domeniul 
public prin cartierele municipiului Arad, să fie vărsaţi 
într-un cont al Adăpostului Public Arad, iar banii să se 
folosească exclusiv pentru investiţii pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor din adăpost: ţarcuri noi, cuşti 
noi, aparate de climatizare, paturi etc.);
12. încheierea de contracte cu marile lanţuri de 
magazine alimentare şi chiar cu magazine mai mici, 
precum şi cu cantine şi restaurante pentru ca mâncarea 
ce rămâne sau expiră să fie donată către Adăpostul 
Public Arad;
13. Efectuarea de campanii de informare în şcolile şi 
liceele din Municipiul Arad pentru atragerea de 
voluntari;
14. Să se numească o Comisie formată din medici 
veterinari din municipiul Arad, reprezentanţi ai 
asociaţilor şi fundaţiilor de animale din Arad, precum 
şi alţi voluntari care să analizeze şi să aprobe, atunci 
când este cazul (cazuri medicale extrem de grave, fără 
posibilitate de tratament în care animalul suferă 
evident) eutanasierea animalelor fără stăpân pentru a 
se evita uciderea lor fără motiv;
15. Căutarea de soluţii pentru încurajarea donaţiilor 
către Adăpostul Public Arad.
16. Modernizarea cabinetului veterinar al adpostului 
pentru a f i  conform normelor de sanatate si igiena, 
dotat corespunzător pentru a putea efectua fi 
controalele si interventile medicale necesare;
17. Asigurarea de campanii gratuite pentru 
persoanele care nu isi perm it finaciar sa microcipeze

Nu se preia.Se microcipează numai câinii 
revendicaţi şi cei adoptaţi.

Nu se preia. Eventuala colaborare nu face obiectul 
serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Nu se preia. Conform Ordonanţei nr. 2 din 2001 
actualizată, privind regimul juridic al 
contravenţiilor, art.8 al.3, 4, sumele rezultate din 
amenzi fac venit la bugetele locale.

Nu se preia. Este de competenţa operatorului care 
gestionează adăpostul pentru câini fară stăpân.

Se preia. Se va completa în Caietul de sarcini la 
cap. Obligaţiile operatorului.

Nu se preia. Deciziile pentru eutanasiere conform 
OUG 155/2001, art.7,al.2 sunt de competenţa 
medicului veterinar împuternicit din cadrul 
adăpostului de câini fară stăpân.

TSJu se preia.

Nu se preia. Cabinetul medial deţine avizele 
necesare pt funcţionare, modernizările viitoare 

ind în strategia de dezvoltare pe termen scurt al 
operatorului.
Nu se preia. Prestarea serviciului se face pe bază 
de tarife.
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si sa sterilizeze animalele de companie
18.Efectuarea unui control al medicului/medicilor 
veterinari de la Adăpostul Public de Stat care au 
printre altele obligativitatea de a steriliza animalele 
din adapost, pentru a verifica practic daca 
medicul/medicii Adăpostului stiu sa efectueze 
condiţii de siguranţa a animalului si corect d.p.d.v. 
medical interventia de sterilizare, atat la fem ele cat si 
la masculi. Comisia sa fie  constituita din mebrii ai 
Colegiul Medicilor veterinari si minimum un membru 
ONG care activeaza in domeniul şalvarii animalelor 
fara stapan, care sa fie  de asemenea medic veterinar. 
In cazul in care medicul/medicii Adăpostului de Stat 
nu stiu sa efectueze sterilizări, serviciu inclus in fisa  
postului, sa fie  eliberat postul si angajat un medic 
veterinar competent
19. Asigurarea unui program zilnic de vizita in
vederea adopţiei câinilor din adapost. propunem
ca orarul sa fie  până la orele 20"°. Daca acest t 
nu este posibil, adoptile sa se poata realiza zilnic in 
intervalul orar al Adăpostului si in fiecare Sambata 
sau Duminica (orar accesibil - orele 1200-18U0), nu 
doar odata pe  luna, cum este stabilit in Proiectul in 
cauza;
20. Pentru o protectie sporita a mediului, unul din 
motivele prezentului proiect, propun luarea in 
evidenta a câinilor nu in registre scrise, care 
inseamna maculatura ce nu protejeaza mediul, ci in 
platforme online. Se va reduce timpul de lucru alocat 
scrierii in registre si gasirea greoaie a unui anumit 
câine dupa un anumit timp, deci imbunatatirea 
mediului de lucru pentru angajaţi. înscrierea in 
format digital este mai simpla si mai rapida. Totodata 
transparenta. Astfel angajaţii vor avea mai mult timp 
pentru a se ocupa de bunastarea câinilor si/sau de 
varainate de promovare a acestora p t  adopţie.
21. Realizarea unei echipe formate dintr-un voluntar 
instruit, mebru al unui ONG de specialitate, si a unui 
oolitist local care sa verifice câinii din gospodarii si 
locuinţe in vederea ciparii si sterilizării acestora. 
Echipa are rolul de a conştientiza populaţia cu privire 
la insemnatatea si obligativitatea sterilizării si ciparii 
animalului de companie, aplicarea de amenzi 
contravenţionale conform legii in cazul nerespectarii 
aceteia dupa ce au fo s t in prealabil informaţi si 
verificarea plaţii amenzii. In cazul neplăţii amenzilor,

Nu se preia. Medicul angajat în cadrul adăpostului 
trebuie să deţină toate autorizaţiile şi avizele 
necesare practicării activităţii respective.

Se preia. Se vor organiza sâmbăta bilunar târguri 
de adopţii, în săptămânile impare. O prelungire a 

rogramului de lucru va influenţa şi unele tarife.

Nu se preia. Pentru siguranţa păstrării datelor, 
luarea în evidenţă a câinilor se va face în 
continuare şi în registre scrise.
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personale vor f i  obligate sa faca  munca in folosul 
comunitatii in scopul şalvarii animalelor fara  stapan. 
In caz de refuz, se vor lua masurile legale.
- să se găsească o modalitate ca Poliţia Locală să 
poată verifica în locurile publice-în parcuri existenţa 
carnetul de sănătate al câinelui şi dacă acesta este 
sterilizat şi microcipat.
-municipalitatea -să găsească soluţii -eventual spoturi 
publicitare foarte scurte prin care să se explice ce 
înseamnă sterilizarea, ce se întîmplă dacă nu 
sterilizezi...
- Sugerez formarea unor echipe mixte (un angajat al 
Gospodăririi Comunale, un poliţist local, un 
cetăţean)-pt. efectuarea unei evidenţe a câinilor în tot 
oraşul.

Nu se preia.

Nu se preia.

Nu se preia. Evidenţa câinilor cu stăpân este în 
sarcina cabinetelor veterinare.

D -nu l. G la s e r  W ili
M edic veterinar-C lin ica 
veterinară P laydog

Propuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul A rad- iniţiativa 
primarului

Cifrele privind eutanasierea se perpetuează în fiecare 
an deoarece nu se rezolvă cauza-câini din gospodăriile 
populaţiei, care îi lasă să se înmulţească şi apoi îi 
aruncă pe stradă...Nu am auzit în aceşti ani ca să fl 
primit cineva vreo amendă pentru că nu şi-a sterilizat 
şi microcipat căinii-cf. legii. în proiect nu este 
prevăzută verificarea câinilor din curţi...
Privitor la încurajarea adopţiei- aţi prevăzut în proiect 
o singură sâmbătă pentru acest scop, ar trebui extins 
în fiecare sâmbătă şi duminica, un alt aspect ar f i  o 
pagină de facebook unde să postaţi poze cu câinii care 
au fo s t prinşi şi o rublică cu evidenţierea situaţiei 
acestora
Cabinetul medical de la adăpost se află într-o stare 
jalnică...cred că sunt mulţi medici care ar dona 
aparatură şi instrumentar dacă s-ar lua măsuri pentru o 
funcţionare în condiţii mai bune...aş dona cu bucurie 
din aparatura mea dar să se folosească într-un mod 
profesionist....

Se preia. Bilunar , sâmbăta în săptămânile impare, 
în intervalul orar 10.00 -14.00, ocazie cu care se 
vor organiza "Târgul de adopţie canină".

D -na. lo n escu  A n a
A sociaţia  „Iub iţi an im alele  şi 
natura”

P ropuneri/recom andări/în trebări 
form ulate în  tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Trebuie efectuat de urgenţă un recensământ al 
câinilor fară  stăpân dar şi din curţile oamenilor. Sursa 
nu este numai strada...soluţia nu e eutanasierea ci 
sterilizarea făcută responsabil, reiterez părerea 
antevorbitorilor despre adăpostul din Arad şi 
cabinetul medical aparţinător... trebuie luate măsuri 
de urgenţă.
Costurile pentru prinderea câinilor sunt foarte 
mari...ar trebui să fie  prinşi gratuit, sterilizaţi şi 
oferiţi spre adopţie. Nu există transparenţă în ceea ce 
se face  în adăpost...acolo ar trebui să fie  în permaneţă 
deschis, să avem permisiunea să vedem ce se întâmplă

Propunere preluată . In colaborare cu DSV, 
Poliţia Locală şi angajaţi ai SC Gospodărirea 
Comunală Arad se pot organiza echipe pt 
efectuarea unui recensământ atât al câinilor fără 
stăpân cât şi a celor cu stăpân din municipiul 
Arad.
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cu banii noştri...
Poliţia Locală nu-şi face cum trebuie 
datoria...amendează proprietarul unui câine pentru 
neglijarea dejecţiilor acestuia dar un câine poate fi 
accidentat sau mutilat în stradă şi nu se intervine.
Nu s-a alocat teren pentru adăpost, nu s-a făcut nici o 
licitaţie publică în acest sens iar sumele alocate ajung 
pe sfert la animale...acestea sunt chinuite, 
nenorocite...camera frigorifică nu funcţionează - se 
petrec acolo lucruri atroce...

D -na. B unaciu  D iana
A sociaţia  „Iub iţi an im ale le  şi 
na tu ra”

P ropuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
pub lice  -  07 .03 .2018

Vezi Proiect de hotărâre privina 
unele măsuri de asigurare 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Propuneri pentru proiectul privitor la gestionarea 
câinilor fără stăpân:
- sterilizarea câinilor, alocarea de fonduri pentru  
capturarea şi sterilizarea acestora, dar nu doar 
sterilizare a celor de pe stradă ci şi a celor din 
gospodării. Persoanele care nu au câini înscrişi în 
Asociaţia Chinologică nu ar trebui să fie lăsate să 
înmulţească câini.
- punerea în aplicare a legii privind protecţia 
animalelor-L.205/2004
- microciparea şi înscrierea în registul de evidenţă a 
câinilor cu stăpân
Consider că eutanasierea nu reprezintă o soluţie, nu 
este eficientă, doar încurajează abandonul.

Nu se preia. Sunt responsabilităţi diferite. Pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân sunt alocate 
fonduri din bugetul local , pe când serviciile de 
vaccinare, sterilizare s.a. a celor cu stăpâni 
conform Regulamentului anexa la HCLM nr.208 
din 2011, intră în responsabilitatea proprietarilor.

D -nul. V ârcuş B eniam in
Consilier CLM

P ropuneri/recom andări 
form ulate  în tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Sintagma folosită în textul proiectului- ’’câini fară 
stăpân” nu e potrivită, ar trebui să vorbim despre 
animale fără stăpân, sunt discuţii/dezbateri în mediul 
on-line şi alte medii, despre pisici, cai, porci, etc...cred 
că acest proiect ar trebui să abordeze problema 
’’animalelor fără stăpân”.
- există o problemă în ceea ce priveşte abandonul 
câinilor şi solicit administrativului elaborarea unei 
strategii cu privire la prevenirea apariţiei acestui 
fenomen. -  o strategie şi un protocol cu D.S.V. pentru 
identificarea câinilor cu stăpân şi respectarea 
legislaţiei în privinţa deţinerii câinilor cu stăpân
- înfiinţarea unei comisii (formate din consilieri, 
medici veterinari şi reprezentanţi ai asociaţiilor de 
profil) de verificare şi evaluare a activităţii serviciului 
de ecarisaj aşa cum a funcţionat el până acum, cât şi 
pentru funcţionarea viitoare.Cooptarea asociaţiilor de 
profil ar reprezenta un lucru benefic... Consider că 
serviciul nu poate fi încredinţat direct, fără licitaţie

introducerea, extinderea unui sistem de 
supraveghere-poate fi pus la dispoziţia comisiei în 
regim de live-stream 24/24h

Propunere preluată. Prevederile OUG 155 / 2001, 
actualizată, se referă la programul de gestionare a 
câinilor fără stăpân. în Caietul de Sarcini a 
serviciului pentru gestionarea câinilor fară stăpân , 
anexele 8, 9 şi 10 sunt prevăzute servicii pentru 
gestionarea altor animale de talie mică sau mare, 
care sunt lăsate liber sau abandonate pe domeniul 
public.
Nu se preia. în Regulamentul la HCLM 
nr208/2011, art 19, sunt specificate obligaţiile 
deţinătorilor de câini din raza Municipiului Arad.

Se preia. Se propune înfinţarea unei comisii , 
formate din consilieri locali, reprezentanţi DSV, 
angajaţii ai Primăriei Arad, membrii ai 
organizaţiilor pentru protecţia animalelor, 
voluntari,care să verifice activitatea serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân cât şi a 
deţinătorilor de animale din Municipiul Arad.
Se preia. Sistem de supraveghere video în regim 
live-stream, în funcţie se posibilităţile financiare şi 
de priorităţile de investiţii şi dotări necesare.
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- pe pagina existentă de facebook a adăpostului să fie 
trecute toate evidenţele/datele de transparenţă 
necesare ale serviciului respectiv şi să existe o 
persoană delegată pt. acest lucru.
- în ceea ce priveşte controlul vânzărilor de animale 
din pieţe - Poliţia Locală împreună cu D.S.V. ar trebui 
să se implice în această activitate (ca organisme de 
control).
- privitor la tranchilizare-se vor tranchiliza doar atâtea 
animale câte pot fi urmărite
- privitor la fotografierea animalelor la intrarea în 
adăpost-voi veni cu amendament de modificare

consider discriminatorie măsura ce oferă 
posibilitatea adoptării a doar doi câini.

- consider că termenul de 14 zile- privind 
eutanasierea- este suficient dar cu adăugarea unei 
menţiuni: nu se vor eutanasia câini atât timp cât există 
spaţiu în adăpost şi am înţeles că acest spaţiu se va 
extinde...
- precizarea în proiect a unor termene exacte până 
când spaţiile şi cabinetul medical vor fi la standarde.

Se preia. Propunere de aplicat în colaborare cu 
D.S.V. şi Poliţia Locală.

Se preia. Procedeul se aplică şi în prezent.

Se preia.. Conform OUG 155 / 2001, art 8, sunt 
stabilite condiţiile care trebuiesc îndeplinite de 
persoanele care doreşc să adopte câini din adăpost. 
. Adopţia a mai mult de doi câini nu este 
limitativă, doar că sunt necesare condiţii 
suplimentare.
Termenul se modifică la 30 zile calendaristice.

Nu se preia. Va fi prezentată separat de operatorul 
SC Gospodărirea Comunală Arad SA

D-na. F ilim on Sim ina

Propuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03 .2018

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

Privitor la întreţinere şi amenajare spaţii verzi: 
-expunerea de motive-pag.8, cap.ll-ultimul paragraf - 
’’....serviciile prestate pentru parcurile scuarurile 
importante...”, corelat cu partea de la cap. VIII de la 
contract - durata contractului...în care se precizează 
’’...durata contractului este de 5 ani pentru....” Care 
este diferenţa dintre B-dul Revoluţiei şi Calea.A. 
Vlaicu spre exemplu? Cine delimitează scuarurile 
inportante de cele mai puţin importante? Din 
perspectiva mea toate zonele din municipiul sunt 
egale...ca atare problemele ar trebui tratate în mod 
egal, termenele ar trebui să fie  aceleaşi în toate zonele 
-1,4 ani, 5 ani, etc....

-referitor la tăierea arborilor- este făcută menţiunea 
’’uscaţi 60%”....cine stabileşte această tăiere şi gradul 
de uscare? Va fi aceeaşi procedură ca şi până acum sau 
va exista un specialist în cadrul serviciului care are ca 
sarcină să constate ce lucrări se execută şi

N u se p reia
Operatorul în spaţii verzi SC Gospodărirea 
Comunală SA va avea încredinţare directă pe o 
perioadă de 1 an cu posibilitatea de prelungire de 
4 ani pentru zonele mai sensibile (parcuri, 
scuaruri, sensuri giratorii respectiv pastile cu 
aranjamente florale) şi 5 ani cu posibilitatea de 
prelungire pentru celelalte zone aferente 
aliniamentelor stradale, falezelor, condominilor. 
Acest fapt nu înseamnă că unele zone sunt tratate 
diferit ci lasă posibilitatea autorităţii publice locale 
ca după 1 an cu posibilitatea prelungirii cu 4 luni 
să poată analiza activitatea desfăşurată de SC 
Gospodărirea Comunală SA şi scoaterea la licitaţie 
a unor suprafeţe aşa cum s-a specificat la cap. 11 
din studiul de fundamentare.
-se preia şi se va completa Regulamentul 
serviciului de amenajare şi întreţinere spaţii verzi 
în sensul că la pg.10 se va înlocui ’’Aceasta va fi 
analizată Ia faţa locului de reprezentanţii 
serviciului de specialitate” cu

15



determinarea...în PH Arad-oraş verde..este prevăzut 
că la tăierea unui pom se plantează trei în loc., aş don  
ca această idee să fie  menţionată în mod expres în 
acest contract şi să fie  urmărit...

- privitor la asociaţiile de proprietari...din câte cunosc 
blocurile au în responsabilitate 1-1,5 m de la faţadă, 
restul cade în responsabilitatea municipiului..ar trebui 
într-adevăr plantate plante perene uşor de întreţinut

- udarea gazonului- se pun aspersoare pe fâşii de 60 
cm care udă de fapt trotuarul...noaptea....
Privitor la gestionarea câinilor fără stăpân: 
ar trebui modificată titulatura în ”animale fără  
stăpân”

- art.58. - Finanţarea cheltuielilor serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân se face din bugetul 
local în limita fondurilor financiare alocate. Vreau să 
ştiu la alocarea următoare cât se va aloca...ar trebui 
prevăzută în PH o sumă minimă de alocare care să fie  
respectată în fiecare an.

’’Solicitările privind tăierea arborilor sunt analizate 
în teren de ’’Comisia de evaluare a stării de 
sănătate a arborilor propuşi pentru tăiere” care 
funcţionează în cadrul Biroului spaţii verzi, mediu 
din Dispoziţia Primarului.
în urma analizei Comisia propune tăierea/sau nu a 
arborilor.
în locul fiecărui arbore tăiat se vor planta 3 arbori 
din speciile pe care le vor stabili reprezentanţii 
Primării.
în anexa tarifelor sunt cuprinse şi tarife pentru 
plante perene fapt ce presupune că vom planta şi 
plante perene.
Nu se preia
în programul de plantare din anul acesta avem atât 
plante perene cât şi plante de sezon. Plantele 
perene au o perioadă relativ scurtă de înflorire iar 
pentru a avea pata de culoare sunt necesare şi 
plante de sezon.în Caietul de sarcini sunt cuprinse 
aceste aspecte.
Conform Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Arad nr. 162/2006 „întreţinerea 
spaţiilor verzi adiacente imobilelor şi 
condominiilor prin măturare, greblare şi chiar 
plantare cu material dendrofloricol...”este sarcina 
proprietarilor

Nu se preia
Suprafeţele irigate în momentul de faţă au lăţime 
mai mare de 60 cm. Controlul irigaţiei nu depinde 
în totalitate de reglajul sistemului de irigat.Acesta 
este influenţat de condiţiile meteo(vânt) şi 
infuenţa anumitor persoane care dereglează 
sistemul.
Nu se preia.

D -na . D u m itra şc u  N ico le ta

P ropuneri/recom andări/în trebări

Vezi Proiect de hotărâre privind 
unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din 
Municipiul Arad- iniţiativa 
primarului

...nu e normal să fie dat un termen de 14 sau 45 de 
zile ca să curmi o viaţă .atât timp cât nu se pune în 
aplicare legea...să se microcipeze, să se facă  un 
recensământ al animalelor cu stăpân 
- susţin auditarea serviciului de gestionare a câinilor

Se preia.. Termenul minim de menţinere în 
adăpost a câinilor capturaţi, care nu suferă de boli 
incurabile, a fost propus la 30 zile calendaristice.

Se preia. Comisie pt. verificare formată din
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form ulate  în  tim pul dezbaterii 
p u b lic e -0 7 .0 3 .2 0 1 8

fără stăpân şi propun transparenta întregii activităţi 
toate cheltuielile care se fa c  de către cei care vor 
prelua gestionarea acestui serviciu să fie  la vedere... 
toate acestea după ce se vor asigura acele condiţii 
minime pentru capturarea, transportul animalelor şi 
pentru adăpost....prioritară este asigurarea condiţiilor 
civilizate...
Nu sunt de acord cu eutanasierea câinilor, vor fi doar 
costuri foarte mare şi nu se va rezolva astfel nimic.

reprezentanţi a mai multor instituţii.

Nu se preia. Conform OUG 155 / 2001, art. 7 alin( 
2)câini nerevendicaţi sau adoptaţi pot fi 
eutanasiaţi în condiţiile legii.

D -nul. B o g n a r  L ev en te
V iceprim ar-M unicip iu l A rad

P ropuneri/recom andări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
p u b lic e -0 7 .0 3 .2 0 1 8

- camerele de luat vederi- propun camere de urmărire 
şi în ceea ce priveşte acest fenom en privind animalele 
pe domeniul public
- în privinţa eutanasierii...nu este un lucru normal să 
luăm viaţa unei fiinţe, la fel şi viaţa unui copac-de 
aceea avem nevoie de o expertiză tehnică adecvată.

Nu se preia.. Se lucrează la procedura pentru 
demararea achiziţiei de realizare a unui sistem 
video.
Nu se preia.Pe viitor vom achiziţiona aparatura 
necesară investigării arborilor ce vor fi tăiaţi, iar în 
ce priveşte eutanasierea câinilor aceasta se 
efectuează în condiţiile respectării legislaţiei în 
vigoare.

D -na. D o lha  L u m in iţa

P ropuneri/recom andări/în trebări 
form ulate  în tim pul dezbaterii 
publice -  07 .03.2018

Am văzut în penitenciare câini...sunt unii deţinuţi care 
au în grijă câini, cred că merită ţinut cont de idee...

Nu se preia. Nu a existat înregistrată la Primaria 
Arad nici o solicitare în acestâ drirecţie din partea 
acestei instituţii

D -nu l. L u p a ş  M a rin
Consilier CLM

Propuneri/recom andări 
form ulate  în  tim pul dezbaterii 
p u b lic e -0 7 .0 3 .2 0 1 8

- e nevoie de o investiţie la adăpost

- comisie pt..urmărirea activităţii serviciului de 
gestionare (cu specialişti, ONG-uri şi medici 
veterinari)

- trebuie făcut recensământul animalelor 
-sterilizarea -  e nevoie de implicarea/colaborarea: 
Poliţiei Locale, a DSV şi poate şi PMA d.p.d.v 
strategic.
- sprijin/colaborare/parteneriate în condiţiile legii cu 
asociaţii, grupuri private, ONG-uri, în vederea salvării 
acestor animale.

Nu se preia. Intra în strategia de dezvoltare a 
operatorului
Se preia.Se poate constitui o comisie pentru 
supravegherea operatorului S.C.Gospodărirea 
Comunală Arad, în ceea ce priveşte activitatea de 
gestionare a câinilor fără stăpân formată din 
angajaţi ai primăriei, consilieri locali CLM, 
voluntari, iubitori de animale.
. Nu se preia. Câini care au fost revendicaţi sau 
adoptaţi sunt evidenţiaţi în baza de date a 
operatorului, iar cei cu stăpân nu intră în atribuţiile 
Serv de gest a câinilor fără stăpân.
Se preia.

Administrator Public, 
Clauidia Macra

Director Executiv-Direcţia Tehnică, 
Elena Portaru

Şef Serviciu Edilitar, 
Gabriel"Moldovan

Şef Birou Spaţii Verzi,Mediu 
Simona Paşca
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întocm it, 
Daniela Todinca
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