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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 19.03.2014 in Sala de 
Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara, au participat reprezentanti ai 
Directiilor de specialitate din cadrul Primariei Timisoara, mass-media locale, 
reprezentanti ai unor asociatii, cetateni. La intalnire au participat 
aproximativ 40 de persoane si s-a desfasurat pe parcursul a unei ore si 
jumatate, cu incepere de la ora 13.30. 
 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 
Regulamentul Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din 
Municipiul Timisoara 
 
 Dl. A. Bere-Semeredi- director al Directiei de Mediu, a precizat ca 
prin Regulament se urmareste stoparea inmultirii cainilor de rasa comuna, 
prevenirea abandonului, reducerea numarului cainilor fara stapan, dar si 
prevenirea asupra agresivitatii oamenilor si a animalelor. 
 
 D-na Valentina Baciu, voluntar in Timisoara, a cerut ca municipiul 
Timisoara sa urmeze exemplul Iasiului, unde maidanezii sunt sterilizati si nu 
omorati si unde recent s-ar fi construit un adapost. 
 
 D-na avocat Ruxandra Bizera, membru fondator al Asociatiei Pet 
Hope Timisoara, a atras atentia asupra faptului ca legislatia actuala prevede 
posibilitatea ca animalele sa fie omorate, nu obligativitatea si a propus ca 
eutanasierea sa fie facuta doar in cazul cainilor foarte bolnavi sau agresivi, 
iar municipalitatea sa sprijine financiar asociatiile care doresc sa faca 
sterilizari, sa fie imbunatatit programul de adoptii. De asemenea, d-na 
Bizera, a considerat ca este excesiv sa fie transferata raspunderea catre 
operator pentru traumele suferite de un om pe domeniul public. 
 
 Dl. director Bere a specificat ca, in cursul anului trecut au fost 
sterilizati aproximativ 2.050 de caini. 
 
 Dl. director Bere a precizat ca toate propunerile participantilor la 
dezbatere vor fi consemnate si, alaturi de Regulament, vor fi discutate in 
sedinta de Consiliu Local. 
 



 D-na Bizera a afirmat ca nu i se pare normal ca toata 
responsabilitatea pentru maidanezi sa fie lasata operatorului, care ar urma sa 
fie obligat sa le plateasca despagubiri persoanelor muscate de caini si sa fie 
penalizat in functie de ce se intampla cu animalele pe domeniul public, iar 
primaria sa nu-si asume nici o raspundere. A reclamat faptul ca ca se va 
ajunge sa fie omorati din ce in ce mai multi caini. Trebuie spus ca deciziile 
de eutanasiere vin de la Primarie, sunt semnate de persoana imputernicita de 
primar in acest sens, si nu de catre operator. 
 
 D-na Adriana Tudor, reprezentanta a Asociatiei Ecovet, a fost de 
parere ca pot exista si alte solutii in afara de eutanasiere. De asemenea, a 
specificat ca sunt indicatori in Regulament care sunt imposibil de realizat. 
 
 Dl. Adrian Orza, consilier local, a spus ca ar fi ideal ca proiectul sa 
includa un areal mai mare, referindu-se la comunele invecinate. Un 
asemenea Regulament trebuie asumat pe raza intregului judet, altfel se vor 
cheltui resurse fara rost, a fost de parere dl. consilier. 
 
 Dl. director Bere a mentionat ca nu se va renunta la sterilizare, se va 
continua procedura de adoptie si revendicare a cainilor, iar eutanasierea 
cainilor fara stapan se va face in cazul cainilor bolnavi cronici si incurabili 
ori care nu au fost revendicati sau adoptati. 
 
 D-na Calorina Plesan, membra a Asociatiei Canis Fidelis, a propus 
sa fie rezolvata problema cainilor vagabonzi, fara eutanasiere. 
 
 Dl. Olaru Ion, presedinte al Consiliului Consultativ al Cartierului 
Plopi- Kuncz, a afirmat ca in anul 2013 au fost adoptati 17 caini vagabonzi 
de catre cetatenii din cartierul Plopi si au fost sterilizati 11 caini. Propunerea 
d-lui Olaru a fost ca firma ce efectueaza sterilizari sa continue aceasta 
activitate cu maxim de raspundere si sa nu mai existe in viitor caini fara 
stapan in cartier. 
 
 D-na Lizeta Tarcea, voluntar, domiciliata in Timisoara, Calea 
Martirilor, a intrebat care au fost costurile cu sterilizarea si care au fost 
costurile cu eutanasierea, avand in vedere ca operatiunile au fost platite din 
bani publici. De asemenea, d-na Tarcea a atras atentia asupra faptului ca 
atata vreme cat nu se opreste abandonul puilor problema cainilor fara stapan 
nu va fi niciodata rezolvata in Timisoara. 
 



 Dl. director Bere a specificat ca abandonul se sanctioneaza 
contraventional potrivit legii. 
 
 D-na Alina Vacaru, reprezentanta a Asociatiei Pet Hope, a fost de 
parere ca acest Regulament pe care Primaria Municipiului Timisoara vrea 
sa-l impuna nu va rezolva problema cainilor fara stapan din oras. 
 
 D-na Adina Olteanu, domiciliata in Zona Soarelui, a propus sa se 
infiinteze mini-adaposturi pentru caini in fiecare cartier al orasului, 
maidanezii sa fie adunati acolo, ingrijiti, hraniti si plimbati. Sa fie practic 
adoptati de locuitorii din zonele respective, care sa plateasca o anumita suma 
de bani pentru mentinerea lor in adaposturi. 
 
 Dl. director Bere a mentionat ca propunerile vor fi inaintate 
consilierilor locali, care vor putea amenda proiectul de regulament daca 
agreeaza anumite idei. Dupa aprobarea regulamentului privind serviciul de 
gestionare a cainilor fara stapan in Consiliul Local va fi organizata o licitatie 
pentru desemnarea operatorului care se va ocupa de acest serviciu.  
 
 
 
 
 Sef Birou Asistare Consiliu Local, 
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