
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 

DIRECŢIA COMUNICARE 

Biroul Relaţii Mass-Media 

Nr. 86069/23.11.2018 

 

Minuta 

dezbaterii publice a 

 

Proiectului de hotărâre  privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 

208/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea 

regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără 

stăpân pe domeniul public al Municipiului Arad-iniţiativa primarului 

 

 

 În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată,  în data de 15.11.2018, ora 1500, la sediul 

Primăriei Municipiului Arad, sala ”Regina Maria”, a fost organizată dezbaterea 

publică având ca obiect Proiectul de Hotărâre mai sus menţionat. Dezbaterea 

publică a fost organizată la iniţiativa consilierului municipal independent, domnul 

Marin Lupaş. 

 

La dezbaterea publică au participat: 

 

Reprezentanţi ai Primăriei Municipiului Arad: 

 

- D-nul Gheorghe Falcă- Primar Municipiul Arad 

- D-na Claudia Macra – Administrator Public  

- D-na Lilioara Stepănescu– Secretar Municipiul Arad 

- D-na Eliza Barbura – Director Executiv – Direcţia Comunicare 

- D-nul Florian Barna– Director General – Direcţia Generală Poliţia Locală 

Arad 

- D-na Laura Goron – Consilier Juridic - Direcţia Generală Poliţia Locală 

Arad 

- D-na Simona Paşca - Șef Birou Spații Verzi, Mediu - Direcția Tehnică 

- D-nul Gabriel Moldovan- Directia Tehnică – Serviciul Edilitar 

- D-na Ralu Cotrău - Şef Birou Relaţii Mass- Media 

- D-nul Adrian Şiclovan - Serviciul Edilitar 

- D-nul Albert Ladislav – Direcţia Venituri  

- D-nul Marius-Paul Ţâc - Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar 



- D-na Oana-Daniela Vesa - Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar 

- D-na Liliana Florea – Director Adjunct – Direcţia Tehnică  

- D-nul Mihai Mitrofan– Consilier- Biroul Relaţii Mass Med 

Reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Arad: 

- D-nul Marin Lupaş – Consilier CLM Arad 

- D-na Naaji Antoanela- Consilier CLM Arad 

- D-nul Beniamin Vărcuş - Consilier CLM Arad 

Reprezentanţi ai Instituțiilor Publice locale, ai societăţii civile și altele:  

- D-na Dorina Lupşe – U.L.A.L Arad 

- D-na Anette Pătean - presa locală – www.newsar.ro 

- D-na Ioana Puraveţ – presa locală – Glasul Aradului 

- D-na Raluca Medeleanu - presa locală – www.specialarad.ro 

- D-nul Basil Mureşan- presa locală – www.criticarad.ro  

- D-nul Silviu Cornel Chereş – presa locală - TV Arad şi Radio Arad 

- D-nul Ioan Weisl -  presa naţională – www.agerpress.ro 

- D-na Izabela Vekaş – presa locală– Televiziunea Arad 

- D-nul Cristian Kovacs – presa naţională - Digi24 

- D-na Rodica Dumitrean - ONG Primăvara Sufletelor 

- D-na Iasmina Moţ –Reprezentant asociaţia “First Hope Animal Rescue” 

- D-nul Adrian Moţ – Reprezentant asociaţia „First Hope Animal Rescue” 

- D-na Ana Ionescu - Asociaţia „Iubiţi Animalele şi Natura” 

- D-na Daniela Sabău - USR 

- D-nul Mihai Paşca - PNL/ Cetăţean 

- D-nul Adrian Rochian – Cetăţean 

- D-nul Zsolt Torok – Cetăţean 

- D-na Monica Pilan - Cetăţean 

- D-na Mariana Roşca - Cetăţean 

- D-na Bianca Bulgaru - Cetăţean 

- D-na Camelia Grosu - Cetăţean 

- D-nul Flavius Dumitras - Cetăţean 

- D-na Mariana Muntean – Cetăţean 

- D-na Bianca Mădălina Căpitan - nenominalizat 

- D-na Aurelia Cobzariu - nenominalizat 

- D-na Otilia Lider– Cetăţean 

- D-na Ramona Ştir- Cetăţean 

- D-na Ioana-Sofia Eremiaş– nenominalizat 

- D-na Irina Badea Peleu- - nenominalizat 

- D-nul Flaviu Stuhuleţ - cetăţean 

- D-na Alexandra Şupiala - nenominalizat 

- D-nul Dragoş Vasiliu – Cetăţean 



- D-na Adela Ştefănuţ – Cetăţean 

- D-nul Mihnea Iuga- nenominalizat 

- D-nul Wili Glasser – Cetăţean 

- D-na Violeta Pascu– nenominalizat 

- D-nul Arcadie Nistor - nenominalizat 

- D-nul Roland Frohling - Cetăţean 

- D-na Andreea Frohling – Cetăţean 

- alţi participanţi 

 

Reprezentanţi ai mass-media locală: 6 

Reprezentanţi ai mass-media naţională: 2 

Număr total participanţi: 59 

 

 

Activităţi:  

Ora 1500 – deschiderea dezbaterii publice - prezentarea proiectului de 

hotărâre supus dezbaterii, a reprezentanţilor PMA şi înscrierea la cuvânt a 

participanţilor de către D-na Claudia Macra – moderatorul dezbaterii 

Ora 1520– propuneri/recomandări de la cetăţeni/asociaţii legal constituite şi 

sesiune de întrebări - răspunsuri  

Ora 1730– încheierea dezbaterii publice 

 

 

Dezbaterea publică a fost deschisă şi moderată de către D-na Claudia Macra 

– Administrator Public – Primăria Municipiului Arad prin prezentarea Proiectului 

de Hotărâre supus dezbaterii şi a  participanţilor. 

  

 

Au luat cuvântul în timpul dezbaterii: 

 

- D-nul Florin Stana – USR Arad 

- D-nul Arcadie Nistor – Cetăţean 

- D-nul Zsolt Torok - Cetăţean 

- D-na Ana Ionescu - reprezentant Asociaţia “Iubiţi animalele şi natura” 

- D-na Bianca Bulgaru -Cetăţean 

- D-nul Wili Glasser - Cetăţean 

- D-na Iasmina Moţ- Reprezentant “ First Hope Animal Rescue”  

- D-na Nicoleta Dumitraşcu – Cetăţean 

- D-na Monica Pilan- Cetăţean 

- D-nul Ioan Buda – Cetăţean 

- D-na Mariana Muntean – Cetăţean 

- D-nul Adrian Rochian– Cetăţean 

- D-nul Dragoş Vasiliu – Cetăţean 



- D-nul Marin Lupaş - Consilier Local 

- D-nul Vărcuş Beniamin - Consilier Local  

- D-na Adela Ştefănuţ – Cetăţean 

 

 

D-na Claudia Macra: Deschide dezbaterea publică precizând că subiectul este 

Proiectul de Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii nr 208/2011, 

a Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru aprobarea regulamentului 

privind prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân, pe domeniul 

public al municipiului Arad, iniţiativa domnului primar. Dumneaei precizează că 

întâlnirea a fost organizată la solicitarea domnului consilier Marin Lupaş şi 

aminteşte că proiectul se află la transparenţă încă de la sfarşitul lunii septembrie, 

mai exact din data de 20 septembrie 2018. Pentru început reprezentanţii Direcţiei 

Generale Poliţia Locală Arad, cei care au întocmit raportul de specialitate, sunt 

invitaţi să prezinte modificările aduse Hotărârii Consiliului Local 208/2011. 

D-nul Florian Barna: Considerând că amenzile sunt foarte mari, propune 

înjumătăţirea lor, atât în cazul celor minime cât şi a celor maxime, cu posibilitatea 

de a se achita jumătate din minimul amenzii, în 15 zile calendaristice.  

D-na Macra: Dă citire Proiectului, având în vedere numărul mic de modificări 

aduse: „ Art 1: Anexa la hotărârea 208/2011, a Consiliului Local al Municipiului 

Arad, pentru prevenirea apariţiei şi proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul 

public al Municipiului Arad, se modifică şi se completează după cum urmează: 

punctul 1: art. 27 se modifică şi va avea următorul conţinut: este interzis accesul 

câinilor în târguri, oboare, pieţe, localuri publice, instituţii publice, mijloace de 

transport în comun, locuri de joacă pentru copii, cimitire, ştranduri, stadioane sau 

magazine, cu excepţia magazinelor de profil chinologic, precum orice spaţiu, unde 

este figurat accesul câinilor sau al altor animale de companie.  

Punctul 2: Art. 30 se modifică şi va avea următorul conţinut: însoţitorii animalelor 

de companie, plimbate pe domeniul public, sau privat al municipiului Arad, au 

obligaţia de a menţine curaţenia. În acest sens, vor deţine asupra lor: o pungă 

pentru ridicarea dejecţiilor solide ale animalului şi un recipient cu o,5 l plin cu apă 

curată, cu ajutorul căruia vor spăla urmele de dejecţii sau de urină lăsate de 

animal.” 

 „Punctul 3: lit c, a art. 31 se modifică şi va avea următorul conţinut: hrănirea  

păsărilor, hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public, la categoria: se 

interzice.  

Punctul 4: art. 71 se modifică, şi va avea următorul conţinut: constituie 

contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: 

nerespectarea prevederilor articolelor 5, 6, 25, şi 27, cu amendă de la 500 la 1000 



lei, nerespectarea prevederilor articolelor 17, 18, 19, 20, 21, 23, 30 şi 31, lit. a, c 

şi d, cu amendă de la 300 la 700 de lei şi nerespectarea prevederilor articolului 31 

lit. b, e, şi f, respectiv ale articolului 50, cu amendă de la 1000 la 1500 lei.  

Punctul 5: art. 72 se modifică şi se completează după cum urmează, constatarea 

contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, revin ca obligaţie personalului 

împuternicit, al primarului Municipiului Arad şi Direcţiei Generale Poliţia Locală 

Arad. Contravenienţii beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul 

amenzii prevăzute de Hotărâre, în termenul stabilit de O.G. Nr 2/2001, privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art II: Celelalte prevederi ale Hotărârii rămân nemodificate.  

Art III: Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea la 

cunoştinţă publică.  

Art IV: Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul Municipiului 

Arad, prin serviciile de specialitate şi se va comunica celor interesaţi, prin grija 

Serviciului Administraţie Publică Locală.” 

Înscrieri la luările de cuvânt:  

1. Arcadie Nistor  

2. Florin Stana  

3. Zsolt Torok  

4. Ana Ionescu  

5. Bianca Bulgaru  

6. Wili Glasser Wili 

7. Iasmina Moţ 

8. Nicoleta Dumitraşcu 

9. Monica Pilan 

10.  Ramona Ştir  

11.  Ioan Buda  

12.  Mariana Muntean  

13.  Dragoş Vasiliu  

14.  Marin Lupaş 

15.  Beniamin Vărcuş  

 

 

D-nul Florin Stana: Propune ca amenzile să fie îndreptate împotriva cetăţenilor 

care lasă dejecţiile animalelor de companie pe spaţiul public. De asemenea vine 

cu propunerea ca Poliţia Locală să-şi intensifice activitatea de  patrulare în zonele 



frecventate de proprietarii de câini şi să se asigure că toţi cetăţenii respectă cel 

puţin regulile de bun simţ. În ceea ce priveşte animalele fără stăpân la care se face 

referire în  Proiectul de Hotărâre, reiterează ideea sterilizării acestora. Acesta este 

de părere că  Primăria Arad  ar trebui să suporte contravaloarea sterilizării şi tot 

administraţia locală ar trebui să desfăşoare campanii de informare a cetăţenilor 

asupra obligaţiilor ce le revin. În final, propune retragerea proiectului şi înlocuirea  

lui cu unul mult mai amplu, care să conducă la un regulament care să vizeze câinii 

cu şi fără stăpân, întocmit pe baza propunerilor ONG-urilor şi a persoanelor fizice 

care depun eforturi deosebite pentru a îngriji şi a salva vieţile câinilor vagabonzi. 

D-nul Arcadie Nistor propune un Proiect de Hotărâre mai decent,  în acest sens  

a depus o recomandare la registratura Primăriei.    

D-nul Zsolt Torok: Consideră că Hotărârea se adresează unui  anumit segment 

al populaţiei, respectiv celor nu care nu respectă cele mai elementare reguli de 

bun simţ şi propune mai degrabă educarea cetaţenilor după modelul ţărilor 

europene.  

D-na Ana Ionescu: Este impotriva tuturor acestor modificări, spunând că 

îngrădesc şi interzic  anumite drepturi ale cetăţenilor. Este de părere că nu ar trebui 

restricţionat accesul  animalelor de companie în cimitire.  

D-na Bianca Bulgaru: Nu este de acord cu interzicerea accesului animalelor în 

parcuri şi propune sancţionarea celor care abandonează animalele.  

D-nul Wili Glasser: Este de părere că sancţiunile ar trebui să-i vizeze pe cei care 

de exemplu nu au asupra lor pungile pentru dejecţiile animalelor şi pe cei care în 

general nu respectă legea.  Militează pentru un oraş dog-friendly.  

D-na Iasmina Moţ: Este de acord cu sterilizarea şi microciparea câinilor. 

Propune efectuarea unui recensământ al câinilor şi tragerea la răspundere a celor 

care abandonează câinii.  

D-na Nicoleta Dumitraşcu: Susţine ca ar trebui să se facă un recensământ al 

câinilor cu stăpân, pentru a-i putea constrânge pe proprietari să-şi sterilizeze 

patrupezii. Propune ca punct de plecare în elaborarea unui nou proiect, 

regulamentele care sunt în vigoare în ţări, precum Grecia, Italia sau Belgia.  

D-na Monica Pilan: Susţine ideea ca patrupezii să fie plimbaţi cu lesă şi botniţă, 

astfel ca accesul să le fie interzis în cât mai puţine locuri. 

D-nul Ioan Buda: Este de părere că interdicţiile nu sunt bune şi propune 

eliminarea lor. Spre exemplu, cataloghează drept exagerată interdicţia de a hrăni 

câinii comunitari sau păsările pe domeniul public.  



D-na Mariana Muntean: Nu este de acord cu interdicţiile din Proiectul în 

discuţie.  

D-nul Adrian Rochian: Nu este de acord cu interdicţiile de la punctul 1.  

D-nul Dragoş Vasiliu: Propune pedepsirea celor care lovesc animalele, a celor 

care le abandonează pe domeniul public, a celor care nu îşi cipează câinii sau nu-

i vaccinează. În acest context propune dublarea amenzilor şi direcţionarea sumelor 

obţinute în acest fel către cabinetele veterinare care efectuează sterilizări. 

D-nul Gheorghe Falcă: Indeamnă la respectarea regulilor de desfăşurare a unei 

dezbateri, subliniind faptul că numai ideile argumentate vor fi aduse în faţa 

Consiliului Local, prin noul proiect de hotărâre.   

D-nul Marin Lupaş: Consideră că Primăria este foarte restrictivă şi propune să 

se facă o delimitare clară, a locaţiilor unde pot avea acces câinii de talie mare şi 

mică şi  unde le este interzis accesul. De asemenea este de părere că noua 

propunere  ar trebui să ţină cont de doleanţele cât mai multor cetăţeni.  Propune 

ca în târguri, oboare, pieţe şi localuri publice, accesul animalelor cu stăpân să fie 

interzis, considerând că astfel o problemă de fond a situaţiei s-ar rezolva. De 

asemenea, propune organizarea unei noi întâlniri între consilieri, cetăţeni şi 

reprezentanţi ai administraţiei locale, astfel ca fiecare să vină cu o propunere 

concretă ce va fi înaintată Primăriei. Susţine că ar trebui să fie permisă hrănirea 

păsărilor şi în general, hrănirea sau adăparea animalelor pe domeniul public. Este 

de acord cu obligaţia deţinerii unei pungi pentru dejecţii şi a sticlei de 0,5 l de apă. 

Nu este de acord cu amenzile propuse pe care le cataloghează drept foarte mari, 

acesta fiind motivul pentru care consideră că ar fi oportună acordarea de 

avertismente, înaite de se  da amezi, respectiv un avertisment înaintea amenzilor 

mici şi două avertismente dacă este vorba despre amenzi mari.  

D-nul Beniamin Vărcuş: Susţine retragerea proiectului şi înlocuirea lui cu o altă 

propunere  mai complexă. Propune modificarea Hotărârii din 2011, pe care o 

consideră defectuoasă. În acest sens, consideră oportună organizarea unei întâlniri 

cu iubitorii de animale şi iniţiatorii de proiect, din care să rezulte o hotărâre, care 

să rezolve problema câinilor cu stăpân, în interiorul şi în exteriorul gospodăriei.  

Se declară un susţinător al ideii ca Aradul să fie un oraş dog-friendly, după 

modelul oraşelor europene, în care să se ţină cont  de doleanţele tuturor. Consideră 

că s-a creat un conflict artificial între administraţie şi iubitorii de animale. De 

asemenea, propune monitorizarea câinilor care sunt deţinuţi în gospodărie, pentru 

a vedea dacă se respectă legislaţia naţională în vigoare, respectiv, dacă patrupezii 

sunt tinuţi în condiţiile legii ( existenţa padocului, microciparea, sterilizarea, 

luarea lui în evidenţă, în registrul electronic al câinilor cu stăpân). Apreciază că, 

câinii de pe stradă provin din gospodării, de la deţinătorii de animale, care nu 

respectă legea şi abandonează puii pe domeniul public. 



D-nul Marin Lupaş : Revine asupra ideii de retragere a proiectului în vederea 

clarificării problemelor ridicate şi reformulării unui nou proiect inspirat din  

regulamentele existente în ţară, dar adaptate necesităţilor locale.  

D-na Claudia Macra: Multumeşte pentru participare şi implicare şi speră că se 

vor aduce  îmbunătăţiri Proiectului din 2011. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Macra 

Administrator Public – Primăria Municipiulul Arad              

 

 

_________________ 

 

 

 

Mihai Mitrofan 

Consilier                       – Biroul Relații Mass-Media                 

 

 

_________________                     
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