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                    Fi a proiectuluiș

Scopul Proiectului:eradicarea fenomenului de vagabondaj al 

câinilor în minicipiul Arad i adoptarea acestora de c tre ș ă

cet eni.ăț

Activit ile desf urate:Identificarea problemelor comunit ii, ăț ăș ăț

votarea problemei selectate, votarea problemei, culegerea 

informa iilor, interogarea institu iei responsabile, propunerea ț ț

solu iilor, elaborarea proiectului de act normativ, prezentarea ț

proiectuui i reflec ii pe marginea proiectului desf urat.ș ț ăș



Persoanele ce au derulat proiectul:

-elevii clasei a VII a A

Beneficiarii proiectului:

-câinii f r  st pân,popula ia.ă ă ă ț

Promovarea proiectului:afi e, prezentarea proiectului ș

cadrelor didactice din coql .ș ă



Problema identificată: Câinii fără stăpân.

În localitatea Arad există în unele zone câini fără stăpân care au ajuns o prezență constantă și 

îngrijorătoare din pricina mușcăturilor, bolilor care în cazuri extreme se poate solda chiar cu moartea 

victimelor..

Problema este importantă pentru comunitatea arădeană deoarece prezența câinilor pe străzi constituie 

un pericol pentru populație din punct de vedere a siguranței cetățenilor și din punct de vedere a 

sănătății acestora.

Nu în ultimul rând și sănătatea și securitatea animalelor, a câinilor fără stăpân  este în pericol prin 

faptul că ar putea fi agresați de către oameni și prin faptul că nu au o sursă permanentă de hrană și apă.





Instituțiile care au responsabilități pentru 
rezolvarea acestei probleme?â

- Primăria Arad
- Gospodărirea comunală – Arad

- Poliția Locală - Arad



Ce instituții publice au responsabilități pentru rezolvarea acestei probleme?

Consiliile locale au obligația de a amenaja și de a suplimenta din fonduri proprii în funcție de 
necesități adăposturile publice pentru câinii fără stăpân.
Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai către 
persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. 
Acestea vor contracta servicii veterinare.
Programul de lucru în relațiile cu publicul al adăposturilor pentru câinii fără stăpân va fi zilnic, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10,00-18,00. 
OUG 155/ 21.11.2001
                                   
 S.C. GOSPODARIREA COMUNALA ARAD S.A. prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân 

la adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului, fără număr în baza contractului de servicii nr. 

48908/24.07.2017 încheiat cu Municipiul Arad, conform cu care execută operațiuni de prindere a câinilor fără 

stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare, și adăpostire a acestora, ecarisaje, în conformitate 

cu legislația în domeniu.



      Ce zice legea........?

Art. 5.
(1) Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și 
categorie de producție, următoarele:

a) un adăpost corespunzător;

b) hrană și apă suficiente;

c) posibilitatea de mișcare suficientă;

d) îngrijire și atenție;

e) asistență medicală.

(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice rele tratamente și cruzimi.

Legea nr. 205 din 2004 privind protecția animalelor.



Am solicitat un punct de vedere și o 
expunere de situație de la ambele instituții 

și am primit următoarele  răspunsuri: 
- De la Gospodărirea Comunală Arad nu am 

primit niciun răspuns;
- De la Primăria Arad am primit următorul 

răspuns:





Cu toate acestea, GCA – ARAD, are 
activități de promovare a adoptării câinilor în 

Arad.



Mass-media ne informează....

La Mâsca a fost descoperit un fel de adăpost pentru câinii vagabonzi, însă care pare a fi mai mult un loc de tortură. Iasmina 
Moț, o arădeancă iubitoare de patrupede a fost cea care nu a mai suportat să vadă ce se întâmplă acolo și a sesizat 
autoritățile. 
Două echipaje de poliție au fost cu ea la fața locului pentru a o ajuta să salveze câinii. Este vorba despre zeci de câini 
înfometați care ar fi fost salvați de pe străzi de D.C., însă au ajuns să fie ținuți în condiții mizere. 
Din imaginile de la fața locului se poate vedea că nu s-a făcut niciodată curățenie după ei și că nu au fost hrăniți prea des, 
multora fiindu-le vizibile coastele de la foame. Unii dintre ei erau liberi, în timp ce alții erau ținuți în lanțuri.
 Mai mici sau mai mari, câinii erau înconjurați de propriile fecale și, ca și cum nu era suficientă această imagine, patrupezii 
au ajuns să se mănânce între ei, cei mai slabi abandonând lupta și murind, în timp ce restul se hrănea cu cadavrele acestora.
Special Arad, 17 februarie, 2021, articol de Andreea Daniela B.



Colectivul clasei a VII a A propune 
următoarea soluție:

- Să se amenajeze un loc permanent pentru 
câinii fără stăpân, situat chiar în parcurile de 
joacă sau de recreare, astfel încât oamenii 

să poată avea acces permanent la a adopta 
un câine fără stăpân.



Avantaje:
- Câinii ar putea fi văzuți în permanență de 

către oamenii cu suflet  și vor fi adoptați mai 
în număr cât mai mare.

Dezavantaje:
- Unii părinți ar putea fi nemulțumiți.
- Costurile în plus ce le-ar necesita 
amenajarea unui astfel de spațiu.





Soluția propusă de clasa noastră:
-  nu încalcă principiul egalității în drepturi a 

cetățenilor români;
- nu afectează drepturile și libertățile 

fundamentale ale cetățenilor;
-nu afectează dreptul de proprietate și nici 

regimul impozitelor și taxelor, 
De aceea considerăm că propunerea 

noastră este constituțională și conformă cu 
pactele la care România este parte.



                      

Către Consiliul Local al municipiului Arad,

Subsemnații, elevi ai clasei a 7-a A de la Școala Gimnazială Ilarion Felea din Arad, în baza dreptului de petiționare, prevăzut in Constituția României, prin prezenta adresă 

dorim să semnalăm o problemă majoră, discutată în cadrul orelor de Educație Socială. 

Am constatat faptul că în localitatea Arad există în unele zone câini fără stăpân care au ajuns o prezență constantă și îngrijorătoare din pricina mușcăturilor, bolilor care în 

cazuri extreme se pot solda chiar cu moartea victimelor.

Problema este importantă pentru comunitatea arădeană deoarece prezența câinilor pe străzi constituie un pericol pentru populație din punct de vedere a siguranței cetățenilor și 

din punct de vedere a sănătății acestora.

Nu în ultimul rând și sănătatea și securitatea animalelor, a câinilor fără stăpân,  este în pericol prin faptul că ar putea fi agresați de către oameni și prin faptul că nu au o sursă 

permanentă de hrană și apă.

Dorim ca această problemă să fie soluționată prin înființarea  unor locuri permanente în apropierea sau în incinta parcurilor existente în oraș, în care câinii fără stăpân să fie 

vizitați și implicit adoptați de către oamenii cu suflet.

Considerând că viața și siguranța animalelor fără stăpân cât și siguranța cetățenilor  are  o importanță deosebită, vă rugăm să luați în considerare sugestia noastră și să ne dați 

răspunsul în termen legal, la adresa de e-mail: mirongeta75@gmail.com

Vă mulțumim anticipat.

Colectivul clasei a VII a A, Școala Gimnzială Ilarion Felea – Arad.

28.05.2021

                      



Proiect de act normativ
Hotărârea Consiliului Local nr..../28mai 

2021 privind inființarea unui loc permanent
pentru câinii fără stăpân în parcurile de 

joacă și recreare.  
-Consiliul local al Municipiului Arad, 

Având în vedere faptul că mulți câini de pe 
raza județului Arad sunt încă fără stăpân 

liberi, cazați în adăposturi și, uneori, 
maltratați,  



Proiect de act normativ
Hotărârea Consiliului Local nr..../28mai 2021 privind inființarea unui loc permanent pentru câinii fără stăpân în parcurile de joacă și 
recreare.
  -Consiliul local al Municipiului Arad, 
Având în vedere faptul că mulți câini de pe raza județului Arad sunt încă fără stăpân liberi, cazați în adăposturi și, uneori, maltratați,
-Având în vedere faptul că în atribuțiile Consiliului Local potrivit  O.U.G.57/2019  Codul Administrativ, intră soluționarea 
problemelor de la nivel local,
-Având în vedere faptul că încă mai sunt câini fără stăpân,

Hotărăște:
- Înființarea unor locuri speciale de îngrijire pentru câinii fără stăpân, în fiecare parc de recreare din localitate, în vederea accesului 
permanent al cetățenilor  la adoptarea unui cățel.

Prezenta hotărâre va fi comunicată:
- Prefectului;
- Mass- mediei;
- afișată pe site-ul instituției primăriei Municipiului Arad, pentru a fi adusă la cunoștință cetățenilor;
- departamentelor avizate pentru punerea în aplicare a acesteia.
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