
Bună ziua,

Doresc să fac o reclamație în legătură cu tulburarea liniștii publice. Locuiesc pe Str. XXXXXXX nr.

XX, la intersecția cu Str. XXXXXXX. În curțile vecine, foarte mulți locuitori au câini, patru dintre 

ei chiar sub ferestrele casei mele. Acești câini latră foarte mult, zi și noapte. Ei latră la oameni care 

plimbă alți câini pe stradă, la trecători, la pisici, la mașini. Singurele ore de liniște sunt între 00:00 și

05:00, sau dacă plouă, dar nici acelea în mod garantat. Rezultatul este un vacarm în care este 

imposibil să lucrezi, să dormi, chiar și să aerisești, 365 de zile pe an.

Am creat o pagină web cu înregistrări audio [1] pentru a exemplifica nivelul de zgomot.

Consider că această atitudine încalcă Legea 61/1991, republicată în 2014. Articolul 2 (25) clasifică 

drept contravenție „tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor [...] prin strigăte sau larmă”.

Am încercat să fac tot ce este omenește posibil înainte de a apela la dumneavoastră:

• Mi-am înlocuit geamurile termopan cu geamuri tripan.

• Mi-am schimbat programul de somn, adaptându-mă la programul de lătrat al câinilor.

• Am vorbit politicos cu doi dintre vecini. Unul m-a refuzat foarte ostil, iar celălalt a promis 

că rezolvă, dar nu a făcut nimic.

Știu că în România percepția generală este „e câine, e făcut să latre”. Încerc să nu înot împotriva 

curentului. Dar am ajuns în pragul disperării, căci lipsa de somn și traiul într-un zgomot permanent 

mă fac să mă tem pentru sănătatea mea. Există o legătură bine studiată între lipsa de somn și boli 

grave [2] (slăbirea inimii, hipertensiune, pierderea memoriei, migrene). Similar și pentru poluarea 

fonică [3].

De aceea, vă rog să interveniți pentru restaurarea liniștii. Precizez că există soluții comode și 

practice, de exemplu dresarea câinilor sau zgărzile antilătrat. Sunt disponibil să mă ocup personal de

cele necesare dacă vecinii mei sunt ocupați. Nu vreau să le creez lor o problemă, ci doar să-mi 

rezolv mie una.



Avem cu toții dreptul la o viață liniștită și productivă, dar indolența deținătorilor de câini îmi face 

această viață imposibilă.

Vă mulțumesc,

Cătălin Frâncu

Telefon: 07XX.XXX.XXX
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