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Minuta şedinţei publice 

Dezbaterea proiectului de act normativ „Actualizarea Regulamentului pentru 

stabilirea normelor de gospodărire pe teritoriul municipiului Fălticeni” 

 

Miercuri, 20 ianuarie 2021, ora 11.00, a avut loc şedinţa publică pentru dezbaterea proiectului de act 

normativ „Actualizarea Regulamentului pentru stabilirea normelor de gospodărire pe teritoriul 

municipiului Fălticeni”.  

Dezbaterea publică a fost solicitată de Asociaţia pentru Protecţia Animalelor „Şi ei au dreptul la 

viaţă”, din Fălticeni, prin adresa nr. 1/08.01.2021.  

Anunţul privind organizarea dezbaterea publică a actului normativ mai sus menţionat a fost adus la 

cunoştinţa publică pe data de 12 ianuarie 2021 (pe pagina falticeni.ro, secţiunea Transparenţă 

decizinală, şi a fost transmis spre informare spre mass-media).  

În aceeaşi zi, pe pagina web a Municipiului Fălticeni (fălticeni.ro), a fost activat formularul online 

pentru înregistrarea persoanelor care au dorit să prezinte verbal propuneri şi recomandări pentru 

îmunătăţirea proiectului de act normativ.  

Până miercuri, 20 ianuarie 2021, s-au înscris, prin intermediul formularului online, un număr de 12 

persoane. Dintre acestea, la dezbaterea publică au fost prezente 9 persoane. Şase dintre persoanele 

prezente au intervenit cu puncte de vedere care vizau recomandări pentru proiectul de act normativ 

pus în dezbatere. Două dintre persoanele prezente au formulat propuneri cu valoare de 

recomandare, în scris: dna. Drobotă Ozana Alexandra şi dna. Popa Cristina Elena (directorul executiv 

al Asociaţiei „Şi ei au dreptul la viaţă”.    

Din partea administraţiei locale, la dezbaterea publică au participat: primarul Gheorghe Cătălin 

Coman, viceprimarul Constantin Bulaicon, consilierul local Cozmin Stoica, secretarul general Mihaela 

Busuioc, administratorul public Silviu Rusu, Cătălin Costea – director Direcţia de Utilităţi Publice, 

Segiu Dumitriu – şef Serviciu juridic, Paul Buhlea – director Poliţia Locală, Mihai Ţigănaşu – Poliţia 

locală, Adrian Grigoraş – inspector în cadrul Serviciului de Achiziţii Publice, Alexandru Săvescu – 

responsabil Legea 52/2003.  

În calitate de observator, la şedinţă a fost prezent senatorul Gheorghiţă Mîndruţă.   

În afara persoanelor care s-au înscris online, la şedinţă a participat o persoană care dorit să participe 

la dezbatere.  

Fiecare persoană a avut la dispoziţie 10 minute pentru a prezenta opinii şi propuneri cu valoare de 

recomandare.  

Dna. Curtui Gabriela. A prezentat scrisoarea unui grup de persoane din Germania, susţinători ai Casei 

de copii din Fălticeni, care au observat că există fenomenul câinilor fără stăpân pe străzi, un aspect 



sensibil al comunităţii care necesită o soluţie de rezolvare. Aceştia au sprijinit adoptarea unor câini 

din judeţul Suceava.  

Dna. Drobotă Ozana Alexandra.  A formulat o opinie cu privire la punctul 5 al articolului 15 „Hrănirea 

sau construirea de adăposturi pentru animalele sau păsările fără stăpân atât pe domeniul public, cât 

şi pe cel privat al Municipiului Fălticeni”, a analizat prevederile legale în vigoare şi consecinţele 

aplicării prevederilor acestui articol, recomandând eliminare formulării iniţiale şi reformularea 

„Hrănirea sau construirea de adăposturi pentru animalele sau păsările fără stăpân atât pe domeniul 

public, cât şi pe cel privat al Municipiului Fălticeni, sub condiţia necurăţării zonei dedicate hrănirii 

acestora şi nerespectării curăţeniei publice.” 

O altă opinie formulată a vizat punctul 9 al articolului 15: „Circulaţia, abandonarea sau lăsarea liberă 

pe domeniul public a animalelor de orice fel, inclusiv a câinilor fără lesă. Pentru câinii consideraţi 

periculoşi, conform legislaţiei în vigoare va fi obligatorie purtarea botniţei.”, dar şi punctul 10 al 

articolului 15 „Intrarea cu câini în instituţii, localuri publice, magazine, pieţe agroalimentare, bazar, 

grădini publice, stadioane, cu excepţia câinilor de serviciu ai forţelor de ordine aflate în misiune.” 

Pentru că aplicarea respectivelor articole, în formularea actuală, ar conduce la creşterea ratei de 

abandon, marginalizarea proprietarilor de animale şi importanţa animalelor în viaţa oamenilor, a fost 

recomandată reformularea: Pct. 9 „Circulaţia, abandonarea sau lăsarea pe domeniul public a câinilor 

consideraţi periculoşi fără purtarea botniţei”; Pct. 10 „Intrarea cu câini consideraţi periculoşi în 

instituţii, localuri publice, magazine, pieţe agroalimentare, bazar, grădini publice, stadioane, fără 

purtarea botniţei.”  

Dna. Donciu Manuela. Pe lângă problema gestionării animalelor fără stăpân, asigurarea spaţiilor 

pentru plimbarea câinilor care au stăpân, a adus în atenţie unele formulări privitoare la convieţuirea 

în cadrul asociaţiilor de proprietari.  

Dna. Popa Cristina Elena. A prezentat criticile şi propunerile Asociaţiei „Şi ei au dreptul la viaţă”. 

S-a solicitat eliminarea din proiectul de act normativ a tuturor prevederilor care se referă la deţinerea 

animalelor şi păsărilor, precum şi la câinii fără stăpân.  

S-a popus elaborarea unui proiect de „Regulament pentru deţinerea câinilor şi accesul persoanelor 

însoţite de câini”, după modelul Clujului.  

Dna. Popescu Ionela. A prezentat problemele cu care se confruntă persoanele care ajută animalele 

fără stăpân din municipiul Fălticeni.   

Dna. Mercore Huţanu Emanuela. A prezentat poziţia iubitorilor de animale din Fălticeni faţă de 

propunerile de actualizare a regulamentului pentru stabilirea normelor de gospodărire pe teritoriul 

municipiului Fălticeni. A fost exemplificată situaţia existentă din acest punct de vedere în alte 

localităţi din România. A arătat că iubitorii de animale sunt primii care îşi doresc ca animalele fără 

stăpân să nu fie pe stradă, să existe un adăpost adecvat pentru acestea. Iubitorii de animale îşi 

doresc un regulament adecvat situaţiei, care să gestioneze în mod civilizat problema animalelor fără 

stăpân, şi doresc să colaboreze în acest sens cu administraţia locală.  

Punctele comune ale discuţiilor care au avut loc în cadrul dezbaterii publice au fost:  



- Realizarea unor campanii de informare a cetăţenilor cu privire la importanţa 

sterilizării animalelor, dar şi cu privire la sancţiunile care pot fi aplicate în cazul 

abandonării animalelor; 

- Amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân care să respecte toate prevederile 

legale;  

- Înfiinţarea unui serviciu specializat care să gestioneze problema animalelor fără 

stăpân în municipiul Fălticeni.  

Primarul Cătălin Coman a precizat că tot ceea ce înseamnă acest regulament a pornit de la 

reclamaţiile primite de la cetăţenii municipiului Fălticeni, atât în cadrul programului de 

audienţe cât şi în discuţiile zilnice. 

Intenţia Primăriei Fălticeni nu a fost să apară o chestiune de ură şi de disensiune, de 

împărţire între iubitori de animale şi neiubitori de animale. Primăria vrea să rezolve nişte 

probleme care apar prin reclamaţiile venite de la cetăţeni şi să găsească soluţii pozitive, 

constructive.  

Proiectul de act normativ va suferi modificări care vor ţine cont de opiniile şi recomandările 

primite în cadrul dezbaterii publice.  

Propunerile şi recomandările formulate în scris cu ocazia dezbaterii publice sunt anexate prezentei 

minute.   

  

Întocmit,  

Insp. Alexandru Săvescu 

Responsabil Legea 52/2003 


