
Piata maidanezilor din Valea Aurie
Cainii maidanezi ataca cetatenii din Valea Aurie. Este strigatul disperat al locuitorilor din zona, care
ajung rand pe rand la spital. Am primit la redactie scrisoarea disperata a unei femei de 58 de ani. Dupa ce
a fost muscata ea, a asistat neputincioasa la o scena in care protagonisti erau aceiasi caini. De acea data au
muscat un vecin. 
  
  "Subsemnata Enea Cristina Maria, in varsta de 58 de ani, cetatean al orasului Sibiu de peste 30 de ani,
domiciliata in cartierul Valea Aurie, str. Sibiel, "in seara zilei de 1.04.2010, ora 19.15, intorcandu-ma din
Parcul Sub Arini pe aleea betonata special amenajata pentru pietoni, am fost atacata de 3 caini comunitari
foarte mari de care nu m-am putut apara si am fost muscata cu salbaticie de gambele ambelor picioare. La
piciorul stang, bolnav de tromboflebita, mi-au despicat pulpa piciorului in asa fel incat numai ajutata de
un trecator am putut ajunge acasa si de aici la Urgenta Spitalului Judetean.
  
  in aceeasi zi, nu cu mult inaintea mea a mai fost muscata de aceiasi caini o persoana, iar cu cateva zile
inainte, o alta femeie din cartier. Aceeasi haita de caini a atacat si muscat la data de 7.04.2010 un barbat
pe trecerea de pietoni din centrul cartierului Valea Aurie, sub privirile mele ingrozite ca nu puteam sa-l
ajut, fiind in apartament, la etajul 2 si cu piciorul care nu-mi permitea sa ma deplasez. Coincidenta stranie
este ca desi ne-am anuntat intre noi, vecinii, sa fim atenti, in ziua de 7.04.2010 o femeie este muscata de
haita de caini comunitari in fata Postei din Valea Aurie. Prin prezenta vreau sa va atrag atentia ca in
cartierul Valea Aurie sunt atat de multi caini maidanezi, incat nu se mai deplaseaza solitari, ci numai in
haite de cate 5-6 caini", spune femeia. 
  
  Cainii de la Piata
  
  Cainii maidanezi se ascund, spune femeia, in ceea ce ar fi trebuit sa fie o mare investitie a
municipalitatii: Piata din Valea Aurie. "Precizez si totodata atentionez ca locul cel mai prielnic pentru
adapostirea cainilor sunt gheretele incepute si parasite, precum si tufisurile formate pe asa-zisa piata din
Valea Aurie, care se afla vizavi de Şcoala Generala nr. 25. in anul 2004, cand locuitorii cartierului au
condamnat si contestat in fata tuturor autoritatilor publice din Sibiu si de la Bucuresti construirea
asa-zisei piete, eram vizitati de nenumarate oficialitati din Primaria Sibiu de la acea vreme, care incercau
sa ne lamureasca faptul ca piata cu pricina se face numai in folosul nostru, al cetatenilor cartierului Valea
Aurie. Iata ca dupa un an de la construire (2005) au mai trecut 5 ani in care piata este a cainilor
comunitari, a mizeriei, a dezordinii, a degradarii fara seaman pentru un oras care se pretinde a fi fost
Capitala Europeana si acum Capitala a Bunelor Maniere. Din pacate, cainii nu au bune maniere si iata ca
isi fac de cap si noi suferim, iar statul cheltuie bani cu noi pentru a ne vindeca. Rog, si cred ca sunt in
asentimentul tuturor cetatenilor din cartierul Valea Aurie, sa vina si in acest moment persoanele
responsabile din Primaria Sibiu si sa vada cum arata piata din acest cartier, cui serveste ea la ora actuala
si va constata ca este locul de adapostire si inmultire a cainilor fara stapan si in concluzie un loc
mizerabil", mai scrie femeia. 
  
  Primaria, neputincioasa
  
  Municipalitatea spune ca nu poate face nimic in privinta cainilor maidanezi, nici din Valea Aurie si nici
din alte cartiere din Sibiu. Legal, spun reprezentantii Primariei, s-a facut tot ceea ce a fost posibil.
"Muncipalitatea a facut eforturi foarte mari in acest domeniu inca din 2008, dar si in 2009. Serviciul
ecarisaj face si acum tot ceea ce e posibil legal, dar noua legislatie este de natura a rezolva aceste
probleme pe o perioada mai lunga. Practic, serviciul poate sa ia cainii de pe strada, sa ii duca la adapost,
sa-i crotalieze, sa ii sterilizeze si apoi sa ii repuna in spatiul de unde au fost luati. Eutanasierea este
posibila doar in cazuri de exceptie, daca animalul are o boala incurabila", a spus Mirela Gligore, purtator
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de cuvant al Primariei Sibiu.

Cuvinte cheie: primaria sibiu  cetatea  parcul sub arini  sibiel  apos  bucuresti  ziua  cristina  iasi  mirela
gligore  radar  cartiere din sibiu  valea aurie

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/primaria+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cetatea
https://www.sibiul.ro/cauta/1/parcul+sub+arini
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiel
https://www.sibiul.ro/cauta/1/apos
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bucuresti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ziua
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cristina
https://www.sibiul.ro/cauta/1/iasi
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mirela+gligore
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mirela+gligore
https://www.sibiul.ro/cauta/1/radar
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cartiere+din+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/valea+aurie

