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MINUTA
incheiata astazi 14.03.2014
Cu ocazia desfa§urarii dezbaterii publice a proiectului de hotarare pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ~i functionare al Serviciului public de gestionare a
animalelor rara stapan ~i ecarisaj al municipiului Moine~ti, prin intermediul Serviciului
Administrarea Domeniului Public si
, Privat.
Dezbaterea publica a fost anuntata prin anuntul nr. 5807/04.03.2014, pentru orele
13.00 §i care are drept scop dezbaterea publica a Proiectului de hotarare pentru aprobarea
Regulamentului de organizare ~i funqionare al Serviciului public de gestionare a
animalelor rara stapan ~i ecarisaj al municipiului Moine~ti, prin intermediul Serviciului
Administrarea Domeniului Public ~i Privat, Expunerea de motive nr. 5029/25.02.2014,
Raportului de specialitate nr.5028/25 .02.2014 al Serviciului Administrarii Domeniului
Public si Privat din cadrul Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Moine§ti,
care a fost afi§at pe avizierul de la sediul institutiei §i pe pagina de internet
www.moincsti.ro TRANSPARENTA DECIZIONALA la data de 05.03.2014 prin
Procesul-Verbal nr. 5809/05.03.2014.
Dezbaterea publica a fost convocata a se des:fa§ura in Sala de §edinta, situata la
sediul institutiei din Municipiul Moine§ti, str. V. Alecsandri, nr. 14, jud. Bacau, incepand
cu ora 13.00.
La ora inceperii dezbaterii sunt prezenti, conducerea Primariei, reprezentata prin:
Primarul municipiului Moine§ti - ing. Viorel Ilie, Viceprimarul municipiului Moincsti Valentin Vieru, Secretarul municipiului Moine§ti - jr. Marilena Dirlau, initiatorul
proicctului de hotarare supus dezbaterii din cadrul Serviciului Administrarea Domcniului
Public si Privat - D-nul ing.Constantin Toma - sef. Serviciu, d-na Enea Daniela si Ing.
Bobeica Nelu - Comp.Managementul Sistemelor Intergate si Mediu, d-na Manciu
Mirela, d-na Popescu Gabriela si d-na Anghel Elena din cadrul Biroului Juridic si
Contencios, d-nul Popa Marius-Nicolai - director Politia Locala.
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fimqionare al Setviciului public de gestionare a animalelor rara stapan ~i ecansaJ
municipiului Moine~ti, prin intermediul Serviciului Administrarea Domeniului Public ~i
Privat.
Dezbaterea este deschisa de d-nul Primar Viorel Ilie, care face o introducere a
tematicii prin a prezenta Regulamentul de organizare ~i functionare al Serviciului public
de gestionare a animalelor rara stapan ~i ecarisaj al municipiului Moinqti (Anexa nr. 1),
Planul de actiune privind evaluarea numarului de animale fara stapan pe raza
municipiului Moinesti (Anexa nr. 2).
Cetatenii municipiului Moinesti avand dreptul de face propuneri, sugestii, opinii si de
a lua o decizie finala cu privire la reglementarile problematicii privind cainii comunitari,
care este destul de veche, nascuta din iresponsabilitatea unor detinatori de caini, pisici s.a.
mentinuta si agravata in absenta unor programe eficiente coerente.
Conducerea Primariei municipiului Moinesti doreste rezolvarea problemei animalelor
fara stapan, intr-un acord cu principiile eticii moderne.
Problema prezentei animalelor fara stapan induce o stare de disconfort al cetatenilor
municipiului Moinesti, care se tern, sunt deranjati, amenintati, muscati, sau chiar afectati
de suferintele animalelor bolnave, accidentate, infometate sau chiar agresate de oameni.
Nemaifiind discutii pe marginea tematicii dezbaterii publice, intalnirea se incheie,
proiectul va fi supus dezbaterii comisiilor de specialitate al consiliului local, urmand ca in
sedinta plenului, Consiliul Local al municipiului Moinesti sa delibereze cu privire la
aprobarea acestuia.
Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal de dezbatere publica, care se
va afi~a pe avizierul institutiei ~i pe pagina de internet a institutiei www.moine~ti.ro.
Secret r,
Jr. Marile a Dirlau

Initiator de proiect,
Serviciul A.D.P.P.
Ing.Constantin Toma
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Consilier juridic
Cojocaru Mirela
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