
PROIECT 
JUDETUL SIBIU 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRÂREA NR .... 

Secretar 
Dori 

privind amenajarea unor spaţii (de tip loc de joacă ) pentru câini în Municipiul 
Sibiu 

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 28 3~~/t~.~.J72A niţiat de 
Grupul de consiglieri F.D.G.R, privind necesitatea amenajării unbr spaţii (de tip loc de 

joaca) pentru câini în Municipiul Sibiu Având în vedere: 
- prevederile Ordonanţei nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată , cu modificările 
şi completările aduse de Legea nr. 9/2008, 

- Ordinul nr. 31/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 129, art. 138, art 139. alin.1, art.196 alin.1 lit. a din OUG 57 /2019 privind 
Codul Administrativ: 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1. Se aprobă amenajarea unor spaţii (de tip loc de joacă) pentru câini 
în municipiul Sibiu. 

ART. 2. Directia Patrimoniu si Cadastru alaturi de Directia Tehnica din cadrul 
Primăriei Municipiului Sibiu va identifica pe raza UAT Sibiu zone adecvate pentru 
amenajarea acestor locuri de joacă si vor asigura executarea prezentei hotarari . 
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DIRECŢIA PATRIMONIU ŞI CADASTRU - DIRECŢIA TEHNICĂ 

Raport de specialitate 
privind emiterea unei Hotărâri a Consiliului Local al municipiului Sibiu pentru 
aprobarea amenajării unor spaţii de tip loc de joacă pentru câini în municipiul 

Sibiu - propunere grup de consilieri FDGR 

Municipiul Sibiu - Primăria a iniţiat deja demersuri pentru amenajarea de locaţii 

speciale, de tip loc de joacă pentru câini, fiind contractate lucrările de construire a unei 

astfel de facilităţi în cartierul Terezian şi totodată fiind prevăzut un obiectiv similar prin 

documentaţia tehnică aferentă achiziţiei etapei de proiectare D.A.L.I. privind lucrările de 

amenajare a parcului Sub Arini. 

În urma instrucţiunilor scrise, transmise în luna martie a anului curent de către 
Viceprimarul municipiului Sibiu - dna. Corina Bokor, în sprijinul iniţiativei consilierilor 

F.D.G.R., pentru elaborarea unui proiect de hotărâre privind amenajarea de canesite în 
diferite locaţii din Sibiu, pretabile pentru astfel de facilităţi , în cadrul Direcţiei Tehnice s

au demarat acţiuni de elaborare a unei documentaţii tehnice generale, respectiv a unui 

caiet de sarcini specific, care să conducă la stabilirea unor indicatori tehnico-economici, 

iar cu concursul Direcţiei Patrimoniu şi Cadastru s-au demarat analizele preliminare. 

Pe lângă analiza regimului juridic al amplasamentelor, respectiv a situaţiei 

litigioase şi grăniţuirii , suprafeţele de teren care urmează a fi amenajate trebuie să respecte 

anumite condiţionări tehnice al căror studiu se impune în prealabil emiterii avizului tehnic 

şi aprobării în etapele următoare . Putem menţiona aici restricţionările constructive 

raportat la vecinătatea clădirilor de locuinţe colective, a celor din zona de protecţie a căii 

ferate, identificarea posibilităţilor reale de a asigura o sursă de apă pentru animale, 

respectiv prezenţa unor reţele subterane şi/sau necesitatea protejării acestora, studierea 

amplasamentului din perspectiva asigurării comfortului senzorial al caninelor (umbra, 

lipsa mirosului greu sau a zgomotului puternic) influenţa faţă de alte facilităţi din zonă 

(piste de biciclişti, locuri de joacă pentru copii), ş .a„ 

În temeiul celor de mai sus şi în contextul necesităţii asigurării de servicii cât mai 

specializate pentru comunitate, la momentul emiterii prezentului raport, atât Direcţia 



Patrimoniu şi Cadastru cât şi Direcţia Tehnică consideră justificată înfiinţarea de noi 

obiective de tip parc/loc de joacă pentru câini, sens în care propunem adoptarea Hotărârii 
de către Consiliul Local. 

Totodată dorim să arătăm că localizarea cu precizie a noilor amplasamente şi 

fumizarea altor indicatori specifici va putea fi posibilă doar la momentul finalizării tuturor 
analizelor/verificărilor iniţiate. 
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