
                Către Primaria Comunei Logresti  

       Colectivul clasei a VII-a de la Scoala Gimnaziala Targu Logresti din localitatea Logresti, coordonati de 
doamna profesoara Tanasoiu Oana, în baza dreptului de petiționare, prevăzut la articolul 51 din 
Constituția României și având în vedere că, în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002, cu 
modificările ulterioare, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor (prin petiție se 
înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe 
care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice 
centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, 
companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și 
regiilor autonome), înaintăm spre dumneavoastră prezenta petiție prin care inițiem o propunere de 
politică publică. 
       Problema identificată de clasa noastră la nivelul comunitatii noastre este aceea a cainilor fara 
stapan. Aceasta problema afecteaza calitatea vietii cetatenilor  si siguranta acestora. Deasemenea, 
acesti caini au nevoie sa fie in siguranta , sa aiba hrana si adapost.  

         Noi am realizat o analiză asupra acestor aspecte și am ajuns la concluzia că cea mai bună 
modalitate de a rezolva această problemă este aceea de  a amenaja un adapost pentru acesti 
caini. 
       Prezenta propunere este rezultatul activităților realizate de clasa noastră în cadrul orelor de 
educație socială și este însoțită de argumentele principale pe care le-am identificat în favoarea 
propunerii noastre: amenajarea unui adapost reprezinta solutia care rezolva in acelasi timp atat 
problema sigurantei cetatenilor, dar si  cea a cainilor care au nevoie de adapost. Avand un loc 
doar al lor, cainii ar avea in permanenta hrana,nu ar mai fii agresivi cu oamenii si ar primi 
ingrijire de specialitate. Oamenii ar putea sa se plimbe in voie fara teama de a fi agresati, iar 
existenta adapostului ar creste sansele de adoptie a cainilor.  

        Considerând că atat siguranța cetățenilor cat si cea a animalelor fără stăpân au o importanță 
deosebită, vă rugăm să luați în considerare sugestia noastră și să ne dați răspunsul în termen 
legal, la adresa de e-mail [oanacrina14@yahoo.com].  

 Cu stima, 
elevi clasei a VII-a  de la Școala Gimnaziala Targu Logresti.  

 


