Federaţia pentru Protecţia Animalelor si Mediului (FPAM)
Adresă corespondenţă: Tudor Vladimirescu, str. Brăilei nr.83, jud. Brăila
Cod de înregistrare fiscală: 29517677
www.fpam.ro; e-mail: office@fpam.ro
Cont IBAN: BCR - RO69RNCB0048125803920001

16.02.2017

Către
DSVSA Dâmboviţa
Domnule Director
Urmare a informaţiilor primite din presă, presoane fizice şi juridice a HCL21/2017 a
Consiliului Local al oraşului Pucioasa precum şi localităţile Fieni, Găeşti şi altele şi
având în vedere dispoziţiile art.1 alin.4 raportat la art.15 din OUG155/2001 republicată,
vă solicităm următoarele:
1. Sancţionarea cu amenda prevăzută de legislaţia în vigoare privind nerespectarea
dispoziţiilor imperative ale prevederilor art.1 alin.1 din OUG155/2001 republicată
(lipsa înfiinţării serviciului de gestionare a câinilor) de către reprezentanţii oraşelor
Pucioasa, Fieni, Găeşti. Amenda, în acest caz, fiind vorba de circumstanţe
agravante, este de 10.000 lei având în vedere neînfiinţarea serviciului public de
gestionare a câinilor timp de 15 ani;
2. Sancţionarea cu amenda prevăzută de legislaţia în vigoare privind nerespectarea
dispoziţiilor imperative ale prevederilor art.2 alin.1 de către reprezentanţii oraşelor
Pucioasa, Fieni, Găeşti. Amenda, în acest caz, fiind vorba de circumstanţe
agravante, este de 20.000 lei având în vedere neamenajarea de adăposturi sau a
unor adăposturi necorespunzătoare pentru câini timp de 15 ani;
3. Interzicerea mutării câinilor din localităţile Pucioasa, Fieni şi altele cu care Emilia
Herescu are „contracte” de furat bani publici, conform dispoziţiilor art.12 alin.5 din
HG 1059/2013;
4. Sancţionarea PFA/SC/etc Herescu Emilia sau orice entitate cu altă denumire
privind exercitarea „activităţii” pe teritoriul altui judeţ fără documente atestate de
DSVSA Dâmboviţa şi efectuarea de transport animale vii pe teritoriul judeţului fără
aviz DSVSA Dâmboviţa (dacă este cazul);
5. Solicitarea SC/PFA/etc a documentului din care rezultă că este Serviciu de
gestionare a câinilor înfiinţat legal şi are ca arie de competenţă localităţile din
judeţul Dâmboviţa;
6. Solicitarea contractelor de concesionare (nu de prestare de servicii acestea nefiind
prevăzute de legea specială OUG155/2001 republicată) a serviciului public
obţinute conform legii de la fiecare UAT în parte.
Cu respect,
Preşedinte
Mircea Şerbănoiu

