
 
 
 
 
 
 

 
 
           
        Nr. 16 641/ 13.10.2008    
 
                       CĂTRE , 
 
                                             Doamna          Corinne MAHISTRE 
                                     Preşedintele   Asocia Ńiei “ CLOPO łEL FRANCE”  
 
         Domnului  Francis CROLARD,  avocat droit d es affaires 
 
          Urmare a scrisorii dumneavoastră, înregistrată la DirecŃia Sanitară Veterinară şi pentru 
SiguranŃa Alimentelor Iaşi cu nr. 16 446 / 09.10.2008, vă transmitem următoarele informaŃii: 
          AsociaŃia “ClopoŃel” cu sediul în Iaşi, B-dul Nicolae Iorga  nr. 61,Bloc F1, Sc. C, ap.3, a  
amenajat  un adăpost de câini fără stăpân în localitatea Schitu Duca, judeŃul  Iaşi. 
          Adăpostul menŃionat nu îndeplineşte condiŃiile prevăzute de normele sanitare 
veterinare, motiv pentru care nu a fost posibilă eliberarea   autorizaŃiei de funcŃionare. 
          Colectarea şi cazarea câinilor fără stăpân  într-un  adăpost neautorizat contravine 
normelor sanitare veterinare şi legislaŃiei naŃionale care reglementează acest domeniu. 
          AsociaŃia “ClopoŃel” a fost sancŃionată contravenŃional cu amendă de 50 000 lei (RON), 
deoarece  adăpostul  a fost pus în funcŃiune fără să deŃină autorizaŃie sanitară veterinară       
( Proces verbal de constatare  nr. 00602/06.02.2008). 
          SancŃiunea contravenŃională a fost  contestată în instanŃă. 
          InstanŃa de judecată  a respins excepŃia de nulitate a procesului verbal, a menŃinut 
procesul verbal de contravenŃie, dar a redus amenda aplicată la suma  de 24 000 lei (RON). 
          DSVSA Iaşi nu are la cunoştinŃă despre vreo descindere la adăpostul de câini, deŃinut 
de AsociaŃia “ClopoŃel”,  în data de 08.10.2008 şi nici dacă alte organe de control au vizitat 
obiectivul  la  această dată. 
           Din  punctul nostru de vedere  AsociaŃia “ClopoŃel”  colectează şi cazează câini fără 
stăpân  cu încălcarea normelor sanitare veterinare şi a legislaŃiei naŃionale în domeniu, iar 
adăpostul din localitatea Schitu Duca funcŃionează ilegal. 
           Deşi,  DSVSA a avut discuŃii repetate (notele de constatare nr. 13133 / 17.XI.2006, 
13412 / 24.XI.2006, 5584 /19.IV.2007, 1768 / 06.II.2008) cu reprezentanŃii AsociaŃiei 
“ClopoŃel”  cu referire  la amenajarea corespunzătoare a adăpostului de câini fără stăpân  şi 
intrarea în legalitate, până în prezent, aceasta  nu a făcut demersurile necesare. 
            Având în vedere cele mai sus menŃionate, DSVSA Iaşi a acordat  AsociaŃiei “ClopoŃel”  
un termen de 15 zile, începând cu data de 16.10.2008,  pentru definitivarea amenajărilor de 
la adăpostul de câini fără stăpân şi  depunerea documentaŃiei necesare   autorizării, în 
condiŃiile prevăzute de legislaŃia în vigoare. 
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