
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECŢIA COMUNICARE 
Biroul Relaţii Mass-Media 
Nr. 18807/13.03.2018

Minuta 
dezbaterii publice a

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

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

în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, în data de 07.03.2018, ora 1500, la sediul Primăriei Municipiului Arad, sala ’’Regele Ferdinand”, a 
fost organizată dezbaterea publică având ca obiect proiectul de hotărâre menţionat mai sus. Dezbaterea publică 
a fost organizată la iniţiativa Primăriei Municipiului Arad - Direcţia Tehnică.

La dezbaterea publică au participat:

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad:
- D-nul. Levente Bognar - Viceprimar- Municipiul Arad
- D-na. Claudia Macra -  Administrator Public -  Primăria Municipiului Arad
- D-na. Eliza Barbura - Director Executiv - Direcţia Comunicare
- D-na. Elena Portaru- Director Executiv- Direcţia Tehnică
- D-na Simona Paşca- Şef Birou Spaţii Verzi, Mediu - Direcţia Tehnică
- D-nul. Gabriel Moldovan- Şef Serv. Edilitar— Direcţia Tehnică
- D-nul. Pavel Neamţiu - Director Executiv - Direcţia Venituri
- D-nul. Florin Mariş- Consilier Primar
- D-na. Ralu Cotrău -  Şef Birou Relaţii Mass-Media
- D-nul. Lucian Petru Mureşan-Consilier- C.M.C.A
- D-nul. Laurenţiu Tudose - reprezentant Poliţia Locală Arad
- D-nul. Emilian Măzăreanu -reprezentant Poliţia Locală Arad
- D-nul. Adrian Hava—reprezentant Poliţia Locală Arad

Reprezentanţi ai Instituţiilor subordonate Primăriei Municipiului Arad:
- D-nul. Ciul Tiberiu -  Director -  S.C.Gospodărirea Comunală Arad S.A.
- D-nul. Şerb Cosmin -  reprezentant S.C.Gospodărirea Comunală Arad S.A

Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad:
- D-nul. Boca Bogdan-Vlad - Consilier CLM Arad
- D-nul. Vârcuş Beniamin -Consilier CLM Arad
- D-nul. Lupaş Marin -Consilier CLM Arad
- D-na. Dinga Patricia -  Consilier CLM Arad
- D-na. Dumitrean Adina -  Consilier CLM Arad

Reprezentanţi ai Instituţiilor Publice locale, ai societăţii civile şi altele:
- D-nul. Bîlcea S erg iu -Vicepreşedinte-Consiliul Judeţean Arad
- D-nul. Stana Florin -  reprezentant U.S.R Arad
- D-nul. Botoş Vlad -  reprezentant U.S.R Arad
- D-na. Lupşe Dorina -  Preşedinte-U.L.A.L Arad
- D-na. Pistru Geanina- fost Consilier CLM Arad
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- D-nul. Glaser Wili -  reprezentant Clinica Veterinară PLAYDOG
- D-nul. Iosim Claudiu -  Preşedinte fondator-Asociaţia ANIMED Arad
- D-na. lonescu Ana -  reprezentant Asociaţia „Iubiţi animalele şi natura”
- D-na. Bălan Andreea - reprezentant Asociaţia „Iubiţi animalele şi natura”
- D-na. Bunaciu Diana - reprezentant Asociaţia „Iubiţi animalele şi natura”
- D-nul. Neag Floarea - reprezentant Asociaţia „Iubiţi animalele şi natura”
- D-na. Degeratu Maria -  Administrator Asociaţie
- D-nul. Silviu Dascăl -  cetăţean
- D-nul. Nistor Arpad -  cetăţean
- D-na. Antofi Luciana -  cetăţean
- D-nul. Vasiliu Dragoş -  cetăţean
- D-na. Dolha Luminiţa -  cetăţean
- D-na. Dumitraşcu Nicoleta -  cetăţean
- D-na. Filimon Simina -  cetăţean
- D-na. Chepeţan Alina -  cetăţean
- D-nul. Roşea loan Alex -  cetăţean
- D-nul. Szabo Alexandru -  cetăţean
- D-na. Raţiu Andreea -  cetăţean
- D-nul. Ştefan Nataly -  cetăţean
- D-nul. Stoica Cristian -  cetăţean
- D-nul. Stoica Dragoş -  cetăţean
- D-na. Vărcuş Adela -  cetăţean
- D-na. Moisă Elena -  cetăţean
- D-na. Fuliaş Rodica -  cetăţean
- D-na. Cobzariu Aurelia -  cetăţean
- D-na. Mezei Geraldine -  cetăţean
- D-na. Home Eleonora -  cetăţean
- D-na. Băiaşu Gabriela -  cetăţean
- D-na. Barta Otilia -  cetăţean
- D-na. Pârăianu Magdalena -  cetăţean
- D-na. Roşea Mariana -  cetăţean
- D-na. Pilan Monica -  cetăţean
- D-na. Oprea Smaranda -  cetăţean
- D-na. Bala Bianca Isabella -  cetăţean
- D-na. Haiduc Andreea -  cetăţean
- D-na. Oprea-Botezatu Laura- cetăţean
- D-na. Aldea Anita -  cetăţean
- D-na. Varga Timea -  cetăţean
- D-na. Dunca Loredana -  cetăţean
- D-na. Vasiu Mara -  cetăţean
- D-na. Szabo Maria-Raluca -  cetăţean
- D-na. Bak Timea Andrea -  cetăţean
- D-nul. Kovacs Ghe. -  cetăţean
- D-na. Kovacs Maria -  cetăţean
- D-na. Freisinger Eva -  cetăţean
- D-na. Belghir Monica -  cetăţean
- D-nul. Pîrvu Daniel -  cetăţean
- D-na. Hurezan Liliana -  cetăţean
- D-nul. Oscar Goda -  cetăţean
- D-na. Stoica Giorgiana -  cetăţean
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- D-nul. Dehelean Gheorghe -  cetăţean
- D-na. Feieş Mihaela -  cetăţean
- D-na. Nina Mertzlufft -  cetăţean
- D-na. Hafiuc Anca -  cetăţean
- D-na. Eremiaş Ioana -  cetăţean
- D-na. Hotăran Monica -  cetăţean
- D-na. Sferdian Lidia Claudia -  cetăţean
- D-nul. Vereştiuc Ciprian Viorel -  cetăţean
- D-na. Sferdian Diana Andreea -  cetăţean
- D-na. Ostafi Catalina -  cetăţean
- D-nul. Andrei Fuliaş -  Jurnalist -  Special Arad
- D-na. Iasmina Moţ -  cetăţean
- D-na. Angelescu H. -  cetăţean
- D-na. Turlea Alexandra -  cetăţean
- D-na. Gal Antonia Alexandra -  cetăţean
- D-na. Pascaru Rodica -  cetăţean
- D-na. Marconi Simona -  cetăţean
- D-na. Piciu Patricia -  cetăţean
- D-na. Radu Simona -  cetăţean
- D-na. Ciupe Daniela- cetăţean
- D-na. Rus Cristina -  cetăţean
- D-na. Holikh Mihaela -  cetăţean
- D-na. Pintea Gabriela -  cetăţean
- D-na. Iovi Zenica -  cetăţean
- D-na. Cobzariu Alina -  cetăţean
- D-na. Moneanu Alina -  cetăţean
- D-na. Balogh Timea -  cetăţean
- D-na. Suciu Simona -  cetăţean
- D-na. Cristea Ioana- cetăţean
- D-na. Şalaru Adriana- cetăţean
- D-na. Dan Alexandra -  cetăţean
- alţi participanţi...

Reprezentanţi ai mass-media locală: 2 persoane 
Nr. total participanţi: 117

Activităţi:
Ora 15°° -  deschiderea dezbaterii publice - prezentarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii, a 
reprezentanţilor PMA şi înscrierea la cuvânt a participanţilor de către D-na. Claudia Macra -  
moderatorul dezbaterii
Ora 1510-  prezentarea proiectelor de către D-na Elena Portaru-Director Executiv-Direcţia Tehnică.
Ora 1530-  propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi sesiune de întrebări - 
răspunsuri
Ora 1750-  încheierea dezbaterii publice

Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către D-na. Claudia Macra -  Administrator Public -  
Primăria Municipiului Arad prin prezentarea proiectelor de hotărâre supuse dezbaterii şi a participanţilor, 
urmată de prezentarea efectivă a proiectelor de către D-na Elena Portaru-Director Executiv-Direcţia Tehnică.
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Au luat cuvântul în timpul dezbaterii:

- D-nul. Stana Florin - reprezentant U.S.R. Arad
- D-nul. Boca Bogdan - Consilier CLM Arad
- D-nul. Glaser Vili- Medic veterinar-Clinica veterinară Playdog
- D-na. Lupşe Dorina - Preşedinte U.L.A.L. Arad
- D-nul. Dascăl Silviu -  cetăţean
- D-na. lonescu Ada- reprezentant Asociaţia „Iubiţi animalele şi natura”
- D-na. Bunaciu Diana- cetăţean
- Vârcuş Beniamin- Consilier CLM Arad
- D-na. Pistru Geanina- fost Consilier CLM Arad
- D-nul. Nistor Arpad- cetăţean
- D-na. Antofi Luciana- cetăţean
- D-nul. Iosim Claudiu
- D-na. Filimon Simina- cetăţean
- D-na. Dumitraşcu Nicoleta- cetăţean
- D-nul. Bognar Levente- Viceprimar-Municipiul Arad
- D-na. Dolha Luminiţa- cetăţean
- D-nul. Vasiliu Dragoş
- D-na (nenominalizat)
- D-nul. Lupaş Marin -Consilier CLM Arad

D-na. Claudia Macra
Mulţumim tuturor celor care au răspuns invitaţiei noastre de a participa la dezbaterea publică de astăzi. 

Proiectele de hotărâre supuse discuţiei sunt: Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de asigurare a 
serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Arad- iniţiativa primarului şi Proiectul 
de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „întreţinere şi amenajare spaţii verzi 
din Municipiul Arad”-iniţiativa primarului Rapoartele de specialitate la cele două proiecte au fost întocmite 
de către Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Alături de mine sunt prezente D-na Elena 
Portaru-Director Executiv-Direcţia Tehnică şi D-na Simona Paşca -  Şef Birou Spaţii Verzi, Mediu-Direcţia 
Tehnică. D-na Director va prezenta cele două proiecte...apoi vor putea lua cuvântul persoanele care doresc să 
facă recomandări/propuneri vizavi de subiectele în discuţie.

D-na. Elena Portaru
Voi prezenta succint cele două proiecte...
- Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „întreţinere şi 

amenajare spaţii verzi din Municipiul Arad’’-iniţiativa primarului... Pornind de la legislaţia privind 
administrarea domeniului public şi privat şi ţinând cont de noul pachet legislativ privind aciziţiile publice am 
întocmit un proiect de hotărâre care cuprinde: Regulamentul serviciului, Studiul de fundamentare a necesităţii 
înfiinţării serviciului, caietul de sarcini şi un model de contract pe care urmează să-l încheiem cu operatorul.

Ca noutate, în caietul de sarcini am prevăzut pe lângă acele suprafeţe pe care le întreţineam noi şi 
până acum şi întreţinerea suprafeţelor de zone verzi(gazon, gard viu) din imediata vecinătate a condominiilor 
din municipiu. Astfel suprafaţa la care am ajuns şi facem referire în cadrul documentaţiei se situează la 
aprox.1,5 mii. mp. Rămân în cadrul întreţinerii lucrările pe care le făceam intervenţie la arborii existenţi în 
municipiul Arad(toaletări/recepări), pe lângă care completăm cu acele intervenţii la condominii...am încercat 
să introducem în caietul de sarcini toate operaţiunile necesare pentru întreţinere, să cuantificăm cantitativ şi 
am prevăzut o marjă de 10% a suprafeţelor- pt. asigurarea unor intervenţii neprevăzute dar necesare în unele 
zone.(ex: curţi ale şcolilor, intrări în oraş, etc). Am prevăzut de asemenea inclusiv specii de plante, flori, 
arbuşti, arbori, pe care dorim să le plantăm pe domeniul public....

- Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de asigurare a serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără  stăpân din Municipiul Arad- iniţiativa primarul ui... Această activitate de gestionare a câinilor fără stăpân 
este reglementată prin O.U.G. 155/2001. Urmărind pas cu pas prevederile legii, am elaborat studiul de 
fundamentare privind necesitatea înfiinţării serviciului, Regulamentul serviciului, caietul de sarcini şi 
modelul de contract.
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Sunt nişte reguli ce trebuiesc respectate în ceea ce priveşte gestionarea câinilor fără stăpân din 
momentul în care aceştia sunt prinşi pe domeniul public şi duşi în adăpost...ei trebuie identificaţi-fiecare 
câine în mod distinct, pt. fiecare trebuie întocmită o fişă cu data prinderii, o verificare medicală privind starea 
de sănătatea a animalului, acele exemplare care sunt bolnave (se constată de către medicul pe care-1 are 
adăpostul) pot fi eutanasiate, celelalte sunt păstrate în adăpost. Sunt prevederi legate de modul cum sunt 
cazate aceste animale în adăpost(pe tipuri, pe rasă, pe agresivitatea lor, etc)...se prevede ca operatorul care 
va gestiona această activitate de gestionare-să organizeze periodic târguri de promovare a adopţiilor...se pot 
crea pagini web unde să se prezinte situaţia câinilor existenţi în adăpost, adăpostul poate fi vizitat....sunt 
precizate condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cabinetul medical... exemplarele fără stăpân trebuiesc 
sterilizate şi predate în baza unui proces-verbal în situaţia în care acestea sunt adoptate, prin care cel care 
adoptă un animal, se angajează că va avea grijă de el şi nu-1 va lăsa din nou în libertate pe domeniul public. 
De asemenea, sunt prevăzute condiţiile în care sunt prinşi aceşti câini pe domeniul public...modul în care vor 
fi gestionaţi(asigurarea hranei, apei, cazării, etc).

D-nul. Stana Florin
Privitor la - Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de 

„întreţinere şi amenajare spaţii verzi din Municipiul Arad”:
- la art. 10 din Regulament-având în vedere că toaletările pe domeniul public s-au efectuat de multe ori 

într-un mod neprofesionist, fără respectarea unor norme tehnice (arbori ciopârţiţi, fără coroană), de aceea dorim 
ca la activităţile de tăiere/toaletare să asiste un angajat al Biroului Spaţii Verzi, Mediu din cadrul PMA.

- la art.13, lit.h din Regulament- ...interzice accesul pe spaţiile verzi a câinilor fară lesă, botniţă....având 
în vedere lipsa parcurilor canine în municipiul Arad şi faptul că majoritatea iubitorilor de animale folosesc 
pentru plimbarea acestora străzile şi parcurilor din municipiu iar portul lesei, a botniţei este deja reglementat 
atât naţional cât şi local- propunem înlocuirea textului: cu ’’abandonarea dejecţiilor animale" -aceasta să 
reprezinte singura interdicţie....

- tot în Regulament-privitor la indicatorii de performanţă...evaluarea indicatorilor de performanţă 
trebuie să permită comparaţia de la o perioadă la alta. Nu se poate impune ca un criteriu de performanţă ponderea 
reclamaţiilor care s-au dovedit justificate, deoarece aceasta ţine mai degrabă de reclamant decât de operator. 
Recomandăm alocarea unor valori (note) fiecărui criteriu evaluat, în funcţie de încadrarea într-o plajă de mărimi.

Privitor la - Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de asigurare a serviciului pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân din Municipiul Arad...dorim să atragem atenţia că acest serviciu nu poate să rezolve 
problema animalelor fară stăpân, care este generată de fenomenul abandonului animalelor din gospodării din 
municipiu sau limitrof... Este ca şi cum tratăm simptomele şi nu cauza. Soluţia reală o reprezintă efectuarea 
unor campanii obligatorii şi gratuite de sterilizare a animalelor populaţiei (cu excepţia celor de rasă).

- la Studiul de fundamentare-pag.3 -  apar nişte neconcordanţe în cifre pe care avem rugămintea să le 
verificaţi...

- la art. 17 din Regulament- având în vedere faptul că toată lumea îşi doreşte mai degrabă limitarea 
eutanasierii şi sprijinirea adopţiei pe lângă cea a sterilizării, considerăm că se impune organizarea săptămânală 
a târgurilor de adopţie, alternativ, sâmbăta şi duminica, cu modificarea corespunzătoare a programului de lucru.

- la art. 47"(3) din Regulament - referitor la eutanasiere, considerăm că termenul legal de 14 zile 
lucrătoare este insuficient pentru a oferi animalelor o şansă reală în vederea adopţiei, de aceea propunem 
prevederea în regulament a unui termen de 45 zile lucrătoare, cu modificarea corespunzătoare a celorlalte 
articole şi anexe ce fac referire la eutanasiere, în corelaţie cu acest termen.

- privitor la indicatorii de performanţă, la evaluarea acestora - nu se poate impune ca un criteriu de 
performanţă ponderea reclamaţiilor justificate...de aceea cerem alocarea unor valori (note) fiecărui criteriu 
evaluat, pentru a putea obţine un raport prin care să poată fi comparată de la o perioadă la alta performanţa 
acestui serviciu.

D-na. Elena Portaru
- la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „întreţinere şi 

amenajare spaţii verzi din Municipiul Arad”- la art. 10- vom ţine cont să completăm. Am avut probleme cu 
partea de reţea de la Enel, unde ei pentru a-şi proteja aceste reţele au efectuat unele lucrări drastice în coroana 
arborilor. Vom lua în calcul aceste aspecte, pe operator îl însoţim oricum la aceste lucrări.
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- la art. 13, lit.h- intenţia noastră a fost să păstrăm echilibru între cei ce plimbă animalele în parcuri şi 
uită să facă curăţenie şi cei care-şi duc copiii în spaţiile de joacă- de unde vin multe reclamaţii, de aceea am 
încercat restricţionarea accesului în parcuri a câinilor fară lesă şi/sau botniţă după caz. Vom specifica cu 
dejecţiile...dar va mai rămăne şi parte din articol.

- la indicatorii de performanţă - la ambele proiecte - vom încerca şi cu note, avem în vedere...ne mai 
gândim la variante...

- la Proiectul de hotărâre privind unele măsuri de asigurare a serviciului pentru gestionarea câinilor 
fără stăpân din Municipiul Arad -  vom verifica acele cifre/date la care faceţi referire....

- privitor la campaniile gratuite -  prin Regulament se doreşte oricum sterilizarea înainte de înaintarea 
spre adopţie,...am înţeles că faceţi referire la toţi câinii de la nivelul populaţiei... de aceea am şi prevăzut ca şi 
asociaţiile cu acest profil să colaboreze cu adăpostul.

- privitor la târguri- am propus sâmbăta- vom avea două zile...
- în ceea ce priveşte perioada -  o punem în dezbatere, o prezentăm în HCLM..am luat acea perioadă de 

14 zile din lege, aşa este prevăzută...constituie un subiect de dezbatere şi aceste 45 de zile lucrătoare...

D-nul. Boca Bogdan
Vorbesc în calitate de reprezentant al CLM în AGA-Gospodăria Comunală Arad şi vreau să fac câteva 

precizări cu privire la situaţia actuală a adăpostului...
Veţi vedea în Studiul de fundamentare - 3 Hotărâri de Consiliu Local care s-au luat în ultimul an şi 

jumătate, prin care s-a reglementat situaţia juridică a acelor terenuri, acest fapt ne permite să mergem mai 
departe cu acest proiect şi să putem să îmbunătăţim condiţiile pentru animalele din adăpost.

- privitor la cifrele din tabelul prezentat- diferenţa dintre câinii sterilizaţi şi câinii oferiţi spre adopţie o 
reprezintă puii care nu se pot steriliza.

-In concluzie...vă rugăm să veniţi cu cât mai multe propuneri pentru a putea formula amendamente şi 
să găsim cea mai bună soluţie pentru adăpost, pentru cetăţeni şi pentru căţei.

D-nul. Glaser Wili
Cifrele privind eutanasierea se perpetuează în fiecare an deoarece nu se rezolvă cauza-câini din 

gospodăriile populaţiei, pe care îi lasă să se înmulţească şi apoi îi aruncă pe stradă...Nu am auzit în aceşti ani 
ca să fi primit cineva vreo amendă pentru că nu şi-a sterilizat şi microcipat câinii-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 duminică, un alt aspect ar fi o pagină de facebook unde să postaţi poze cu câinii 
care au fost 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....

D-na. Lupse Dorina
Propuneri la proiectul privitor la întreţinere şi amenajare spaţii verzi din Municipiul Arad
- referitor la zonele din preajma condominiilor - 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, fară a fi nevoie de cererea sau acordul cetăţenilor, a asociaţiilor de proprietari, a firmelor private, etc.

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

Propuneri la proiectul privitor la gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Arad:
- Serviciul pentru gestionarea câinilor fară stăpân din Municipiul Arad să urmeze procedurile de 

înregistrare la Colegiul Medicilor Veterinari în vederea obţinerii licenţei de utilizare care conferă drepturi de 
acces şi înregistrare a evenimentelor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân (RECS).

- Serviciul pentru gestionarea câinilor fară 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 pentru abandon pe domeniul public.
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D-na. Macra Claudia
In privinţa spaţiilor verzi din proximitatea condominiilor...ştiţi că am avut câteva tentative de-a lungul 

timpului, inclusiv amenajarea şi încredinţarea spaţiului verde pe o perioadă de 5 ani cu obligaţia asociaţiilor de 
proprietari de a întreţine ceea ce am încercat noi să amenajăm, a mers şi nu prea...de aceea ne-am reorientat şi 
am gândit altfel tot ceea ce înseamnă întreţinerea spaţiilor verzi şi din apropierea condominiilor.

D-nul. Dascăl Silviu
Recomandări pentru proiectul privitor la întreţinere şi amenajare spaţii verzi:
- implicarea Asociaţiilor de Proprietari în gestiunea spaţiilor verzi din zona condominiilor (o 

colaborare/parteneriat public-privat, dotarea cu mobilier urban, studiu privind introducerea parcărilor ecologice, 
etc)

Recomandări pentru proiectul privitor la gestionarea câinilor fără stăpân:
Nu avem la ora actuală o estimare reală a numărului de câini comunitari şi cu stăpân...de asemenea, 

situaţia adăpostului este într-adevăr gravă -trebuie rezolvată de noi toţi.
- propun sterilizare si nu eutanasiere, mărirea cotei de sterilizare-să se ajungă până la 1000 capete/an, 

separarea sterilizării câinilor de atribuirea directă a serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân şi includerea 
ei într-un alt proiect, cu un tarif de sterilizare şi alte elemente şi acţiuni necesare/oportune...

- realizarea unui registru, a unei baze de date cu proprietarii de câini şi cu proprietăţile unde se află câini 
cât şi a câinilor fără stăpân.

D-na. Ionescu Ana
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 permanenţă deschis, 
să avem permisiunea să vedem ce se întâmplă 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. Bunaciu Diana
Propuneri pentru proiectul privitor la gestionarea câinilor fără stăpân:
- sterilizarea câinilor, alocarea de fonduri pentru capturarea şi sterilizarea acestora, dar nu doar o 

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.

D-nul. Vârcuş Beniamin
Intervin atât în calitate de Consilier CLM cât şi de iubitor de câini...
Sintagma folosită în textul proiectului- ’’câini fără 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.
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- introducerea, extinderea unui sistem de supraveghere-poate fi pus la dispoziţia comisiei în regim de 
live-stream 24/24h

- 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.

- In 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.

D-na. Pistru Geanina
Administraţia a muncit şi a venit cu un proiect în faţa dumneavoastră, putem vorbi politic şi despre 

legislaţie...şi despre comisii...dar suntem aici exact pentru a schimba ceva....veniţi cu cât mai multe propuneri 
la acest proiect, dacă se poate şi în scris...

D-nul. Nistor Arpad
Menţionez câteva dintre propunerile pe care le-am făcut şi în scris...
- este necesară efectuarea unui audit public la adăpostul pentru câini unde costurile de gestionare sunt 

foarte mari...evidenţele cu privire la câini sunt neclare(neconcordanţe între capturări, adoptări, 
eutanasieri...sterilizări efective), sunt locuri în ţară unde lucrurile funcţionează bine (ex. Călăraşi).

Sper ca d-nii consilieri să vadă problema şi d.p.d.v. moral nu doar legal (Legea Ionuţ)... o lege de care 
sper că ne vom ruşina cândva, nu vreau să fiu părtaş la masacrarea unor animale nevinovate...

D-na. Antofi Luciana
Privitor la întreţinere şi amenajare spaţii verzi:
- propun amenajarea mai multor zone cu plante perene autohtone, mult mai estetice în locul plantelor 

anuale care sunt amplasate în aceleaşi locuri an de an. Posibil ca, costurile de întreţinere să fie puţin mai mari 
(înlocuire plante, vandalizări) dar pot fi amenajate astfel spaţii diferite în fiecare an, iar pe termen lung oraşul 
va arăta mult mai bine. Şi plantele anuale îşi au locul lor dar într-o proporţie mai mică (în ghivece-în zone 
importante din oraş).Pentru zonele unde nu este umbră sau există risc mai mare de vandalizare se poate opta pt. 
plantarea de arbori.

Privitor la gestionarea câinilor fără stăpân:
-termenul de 14 zile pentru oferirea spre adopţie a unui câine este foarte mic
-sunt împotriva eutanasierii, de aceea consider că trebuie făcută o campanie de informare a populaţiei 

cu privire la necesitatea sterilizării câinilor, dar ar trebui prima dată pusă în aplicare legea existentă şi şi 
amedarea celor care nu şi-au sterilizat câinii...şi atunci nu ar mai exista problema câinilor de pe stradă.

- 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. O problemă care trebuie verificată...am 
găsit pe stradă o căţeluşă abandonată de stăpâni, care era microcipată şi care la adăpost figura ca fiind plecată 
de acolo sterilizată dar care era gestantă...

-fiecare câine care intră în adăpost ar trebui microcipat-aşa are o fişă într-o bază de date-e cea mai bună 
evidenţă de gestionare a situaţiei animalului.

-să se organizeze campanii de sterilizare şi microcipare a câinilor pentru persoanele care nu-şi permit 
financiar acest lucru

- ca municipalitate ar trebui să găsiţi soluţii-eventual spoturi publicitare foarte scurte prin care să se 
explice ce înseamnă sterilizarea, ce se întîmplă dacă nu sterilizezi...

D-nul. Iosim Claudiu
Sunt medic veterinar şi preşedintele fondator al asociaţiei locale de protecţia animalelor-ANIMED. Am 

editat o revistă de profil-Animag...ca asociaţie de profil ne-am asumat rolul de filtru între stradă şi adăpost. Am 
sterilizat foarte mulţi câini şi pisici(din spaţiul comunitar), am reuşit oferirea spre adopţie a multor exemplare 
în ţară şi străinătate.
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-prin parteneriat PMA-ANIMED-dacă există disponibilitate din partea Primăriei-alocare fonduri- 
cca.38.000 EU(propunere colaborare cf. adresă transmisă în scris) asociaţia ar putea presta: angajare şofer- 
ridicare câini comunitari şi de la populaţie-campanie din uşă în uşă şi efectiv sterilizare pt.1000 de căţele/an, 
etc...Este important ca adăpostul local să nu mai preia câini care provin din tot judeţul....fiecare primărie din 
judeţ să-şi facă propriul adăpost...din păcate câini din tot judeţul sunt abandonaţi necastraţi în municipiu, în 
acest fel toate fondurile alocate de PMA sunt practic irosite ...

D-na. Filimon Simina
Privitor la întreţinere şi amenajare spaţii verzi:
-expunerea de motive-pag.8, cap.II-ultimul paragraf -’’....serviciile prestate pentru parcurile 

scuarurile i m p o r t a n t e . 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 determinarea...în PH Arad-oraş verde..este prevăzut 
că la tăierea unui pom se plantează trei în loc...aş dori 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.

D-na. Dumitraşcu Nicoleta
Suntem fiinţe raţionale, e inuman să fim părtaşi la un genocid faţă de nişte fiinţe care nu se pot apăra. 

..nu e normal să fie dat un termen de 14 sau 45 de zile ca să curmi o viaţă, .ar trebui să luptăm pentru viaţă... 
atât timp cât nu se pune în aplicare legea...să se microcipeze, să se facă un recensământ al animalelor cu stăpân, 
nu se va rezolva nimic prin uciderea acestor câini, vor veni alţii în loc pe aceleaşi teritorii...sunt animale 
abandonate peste tot.

- susţin auditarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân şi propun transparenţa întregii activităţi 
- toate cheltuielile care se fac 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 mari şi nu se va rezolva astfel nimic.

D-nul. Bognar Levente
Toţi vrem un oraş sănătos, cu un standard european...preocuparea faţă de animale este o problemă 

importantă...dar cred că problema noastră cea mai mare o reprezintă educaţia, de aici trebuie să 
pornim...sensibilizarea cetăţenilor reprezintă o problemă mare, de aceea ONG-urile au o mare responsabilitate 
în acest sens drept pentru care le mulţumim de participare....

- camerele de luat vederi- propun camere de urmărire şi în ceea ce priveşte acest fenomen privind 
animalele pe domeniul public

In ceea ce priveşte zona verde-tot ce dispare îmi dă un sentiment de neîmplinire, inclusiv pomii tăiaţi- 
de multe ori fără nici o raţiune...vom avea în scurt timp la Arad o întâlnire având ca subiect diagnosticarea 
copacilor, am văzut acest lucru la oraşul înfrăţit cu noi-Gyula.

- 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.

într-adevăr se pot rezolva multe dintre probleme prin parteneriat dar şi prin educaţie...trebuie să vedem 
cum vom reuşi să sensibilizăm arădenii în această privinţă.
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D-na. Dolha Luminiţa
Am văzut în penitenciare câini...sunt unii deţinuţi care au în grijă câini, cred că merită ţinut cont de

idee...

D-nul. Vasiliu Dragoş
Sugerez formarea unor echipe mixte (un angajat al Gospodăririi Comunale, un poliţist local, un 

cetăţean)-pt. efectuarea unei evidenţe a câinilor în tot oraşul.

D-na... (nenominalizat)
Să cădem de acord şi să facem o amânare, ca într-un timp scurt să ne reorganizăm şi să găsim soluţiile 

cele mai bune pentru a amâna măcelul...soluţii prin voluntariat...prin informare, reeducare şi sensibilizarea 
populaţiei.

Peisagistica lasă de dorit nu mai avem spaţiu verde...

D-nul. Lupaş Marin
Apreciez pasul făcut înainte prin acest proiect de către administraţie, de asemenea, ONG-urilor şi 

persoanele fizice pt. implicarea de care dau dovadă în salvarea animalelor de ani de zile
Ca şi concluzie:
- 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.

D-na. Claudia Macra
Vă mulţumim pentru participare şi implicare.

Claudia Macra
Administrator Public -  Primăria Municipiului Arad

Daniela Todinca
Consilier -  Biroul Relaţii Mass-Media

Cod -  PMA -  L5 -  29 
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