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Către Judecătoria Cluj-Napoca 

Calea Dorobanţilor nr. 2 

 

Cluj-Napoca, 23 noiembrie 2012 

  

 

CONTESTAŢIE 

 

 

Subsemnata,  ____________ cu domiciliul stabil în București, sector __, str. _____ 

nr. __, bloc __, apartament __ şi rezidenţa în Cluj-Napoca, str. _________________ 

nr. ___, posesoare a C.I. seria RR, nr. xxxxxx, prin prezenta contest procesul verbal de 

constatare a contravenţiei -  seria PL, nr. 0008963 -  întocmit în lipsă la data de 

8.11.2012 pe baza HCL 84 din 1996 de către un reprezentant al Direcţiei Poliţia 

Locală, Serviciul de Ordine şi Siguranţă Publică.  

Procesul verbal descris mai sus are două tipuri de vicii, după cum urmează: 

 

a) de conţinut: 

1. Numele meu este X Georgescu şi nu Y Georgescu, aşa cum notează documentul. 

2. Presupusa contravenţie a fost constatată pe strada Eremia Grigorescu şi nu pe strada 

Donath, aşa cum precizează documentul. 

3. Numărul actului meu de identitate este (RR) xxxxxx şi nu yyyyyy, aşa cum apare în 

document. 

4. Nu locuiesc în judeţul Ilfov aşa cum menţionează documentul, iar această 

informaţie nu apare în actele mele de identitate, municipiul Bucureşti neaflîndu-se în 

judeţul Ilfov. 

 

b) de fond: 

1. Presupusa contravenţie este constatată şi se doreşte a fi amendată pe baza Hotărîrii 

de Consiliu Local nr. 84 din 1996 care prevede ca toţi cîinii, indiferent de rasă şi 

mărime să poarte botniţă în spaţiul public, iar proprietarul să poarte asupra lui carnetul 

de sănătate al animalului.  

Prevederile HCL 84/1996 sunt în conflict cu legea 60/2003 şi cu OUG 55/2002 care 

stabilesc detaliat ce rase de cîini, rase asociate şi metişi trebuie să poarte botniţă în 

spaţiul public, cu proprietarul avînd asupra lui carnetul de sănătate al animalului. 



 2/3 

Cîinii mei – cei menţionaţi în procesul verbal – sunt: unul din rasa teckel (talie mică), 

al doilea de rasă comună (talie medie spre mare), neasociată de medicul veterinar cu 

vreuna din rasele periculoase. Anexez spre consultare fotografii cu cei doi cîini. 

 

2. Precaritatea conţinutului HCL 84/1996 şi conflictele cu cetăţenii provocate de 

aceasta sunt cunoscute Primăriei (în subordinea căreia funcţionează Direcţia Poliţia 

Locală), aşa încît Primăria a asigurat public proprietarii de cîini că nu vor fi amendaţi 

pe baza HCL 84/1996, aşa cum rezultă din documentul anexat, publicat la adresa 

http://www.domnuleprimar.ro/63230-Domnule-primar-cand-luat-caine-confrunt-

ceilal.htm#  în luna august a acestui an, din care citez: „[...] Vă asigurăm că, atât timp 

cât dumneavoastră vă plimbaţi cu animalul de companie în alte locuri decât cele în 

care alţi clujeni îşi scot copiii la joacă, dacă animalul dumneavoastră de companie este 

antrenat să nu îşi facă nevoile în lădiţele de nisip pentru copii, iar dumneavoastră 

strângeţi excrementele lăsate de acesta de pe domeniul public, nu veţi fi 

amendată.[…]” 

 

Pentru ca instanţa să aibă o imagine cît mai completă a desfăşurării faptelor, precizez 

că martorii întîmplării – despre care procesul verbal notează că au refuzat să se 

implice – au fost două tinere care de asemenea îşi plimbau cîinii în lesă şi cu botniţă,  

lor imputîndu-li-se astfel o altă contravenţie. E momentul să explic că în Cluj-Napoca 

orice proprietar de cîine este apriori un contravenient pentru că, presupunînd că va 

avea asupra lui tot ce impune HCL 84/1996 modificînd legea 60/2003 şi OUG 

55/2002 (actele lui şi ale cîinelui, lesă, botniţă, mătură, făraş, pungi), odată cîinele 

scos din locuinţă, acestuia nu i se permite prezenţa în spaţiul public, cu excepţia 

locurilor pe care HCL 84 le descria în 1996 ca urmînd a fi amenajate. Acest lucru nu 

s-a întîmplat vreodată, astfel că în acest moment nu există în oraş nici un spaţiu 

amenajat de Primărie pentru cîini. Şi din nou  presupunînd că ar exista, la aceste 

locuri s-ar ajunge trecînd prin spaţiul public, ceea ce ar constitui contravenţie conform 

HCL discutat. Am făcut aceste precizări care nu au legătură directă cu conţinutul 

procesului verbal contestat pentru a sublinia doar o parte din viciile profunde ale 

actului normativ pe baza căruia s-a întocmit procesul verbal contestat aici. 

 

Vă mulţumesc,  

       __________________________ 

http://www.domnuleprimar.ro/63230-Domnule-primar-cand-luat-caine-confrunt-ceilal.htm
http://www.domnuleprimar.ro/63230-Domnule-primar-cand-luat-caine-confrunt-ceilal.htm
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La contestaţia depusă anexez următoarele: 

- procesul verbal contestat (copie) 

- plicul în care a fost expediat procesul verbal, cu data poştei 14.11.2012 (copie) 

- carte de identitate a contestatarului (copie) 

- fotografii ale cîinilor implicaţi în săvîrşirea presupusei contravenţii 

- răspunsul public al Primăriei Cluj-Napoca la o interpelare în chestiune 


