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MUNICIPIUL SUCEAVA 

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224 
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro 

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593         

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA  

    
 
 

PROCES VERBAL 

încheiat astăzi 15 iulie 2014  
 

 Dl Doroftei, preşedintele de şedinţă declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al municipiului Suceava convocat în baza Dispoziţiei Primarului nr. 

1466/11.07.2014, pentru data de 15.07.2014, ora 10.00
 
în sala de şedinţe a Consiliului Local al 

municipiului Suceava şi informează că sunt prezenţi 16 consilieri locali din numărul total de 23 

de consilieri în funcţie. Lipsesc: dl. Barbă, dl. Ciobanu – Timofi, dl. Cîrlan, d-na. Cocriş, dl. 

Tătăranu şi dl. Ungurian. Întârzie dl. Prorociuc. 

La şedintă participă: dl. Primar Ion Lungu, director Direcţia Ecologizare dl. Mihai 

Hostiuc şi d-na. Violeta Bujorean – şef Serviciul acte administrative, relaţii publice, circulaţia şi 

păstrarea documentelor.   

Din partea mass-media participă: dl. Cosmin Romega - Monitorul de Suceava, dl. 

Valentin Adomnicăi - Crai Nou, Radu Pricope – Obiectiv şi reprezentanţi ai televiziunilor locale. 

 

 Dl Doroftei prezintă ordinea de zi a şedinţei şi o supune la vot: 

 

1. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Suceava şi o persoană juridică, 

desemnată prin procedura de achiziţie publică, în vederea derulării activităţii de capturare, 

transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în Municipiul Suceava - iniţiatori 

Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. 

Gavril Vîrvara;  

  

VOT: DA – 16 

                        

 Ordinea de zi a fost aprobată. 
 

 A venit dl. Prorociuc – sunt prezenţi 17 consilieri locali. 
 

 

PUNCTUL 1 Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Suceava şi o 

persoană juridică, desemnată prin procedura de achiziţie publică, în vederea derulării 

activităţii de capturare, transport şi predare a câinilor comunitari fără stăpân în 

Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si 

Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara; 
 

 Dl Primar precizează că se impune luarea unei alte decizii în ceea ce priveşte capturarea, 

transportul şi predarea câinilor la adăpost deoarece licitaţia din data de 22 iulie a fost suspendată 

până la clarificarea lucrurilor în instanţă în ceea ce priveşte rămânerea în vigoare a normelor de 

aplicare a legii. Deşi în ultimii 10 ani nu au fost cheltuite sume de bani de la bugetul local pentru 

activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân, acum însă cu chibzuinţă trebuie cheltuite nişte 
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sume de bani pentru capturarea câinilor de pe străzile municipiului Suceava. Prezintă proiectul 

de hotărâre cu precizarea că contractul va fi suspendat dacă operatorul sau persoana juridică nu 

va strânge 250 de câini pe lună. Strângerea a 750 de căini în 3 luni de zile reprezintă un progres 

în colaborare cu sumele propuse pentru cele trei categorii de câini, mici, mijlocii şi mari, 

respectiv 30, 50 şi 60 de lei pentru un câine. Este un proiect care rezultă din necesitatea asigurării 

siguranţei în municipiul Suceava. În şedinţa ordinară a Consiliului Local va fi supus aprobării un 

proiect de hotărâre privind o asociere în vederea sterilizării câinilor fără stăpân, pe actuala 

legislaţie chiar dacă normele de aplicare nu vor mai fi valabile, situaţia poate fi gestionată , însă 

se impune strângerea câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului Suceava.                        

 

 Dl Doroftei  face o observaţie în sensul corectării unei greşeli strecurate în Expunerea de 

motive, Raportul serviciului de specialitate şi Caietul de sarcini, respectiv sintagma 250 de câini 

de talie mare este una restrictivă şi consideră că trebui eliminată precizarea referitoare la mărime, 

deoarece disconfortul este creat de toţi câinii, iar acţiunea nu trebuie limitată doar la aceşti câini. 

 

 Dl Primar în calitate de iniţiator face modificările sesizate mai sus, respectiv obiectivul 

este de 250 de câini lunar în total, nu doar cei de talie mare.      

 

 Dl Doroftei consideră potrivită includerea precizării referitoare la program, respectiv că 

în situaţii de urgenţă, capturarea să se realizeze şi în afara programului stabilit, respectiv de luni 

până vineri între 08.00 – 15.00.  

 

 

  Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotărâre.       

  

 

  Dl Harşovschi consideră referitor la programul 08.00 – 15.00 în municipiul Suceava este 

în permanenţă într-o situaţie de urgenţă în orice moment cu aceşti câini pe străzi, până nu se vor 

strânge 1.000 – 2.000 de câini. Condiţia care s-a dorit a fi inclusă a fost cea referitoare la 

prevederea unui număr minim de câini care să fie capturaţi, astfel încât într-o perioadă scurtă de 

timp, respectiv definitivarea problemelor legate de contestaţie. Speră să vină cât mai mulţi 

operatori la această licitaţie, preţul poate să scadă, însă important este ca pe străzile municipiului 

Suceava să nu mai fie câini fără stăpân. Nu este convins că aceasta este cea mai potrivită soluţie, 

însă este singura permisă de lege. Toată lumea iubeşte animalele, însă nimeni nu-şi doreşte 

oameni muşcaţi de câini pe străzi, spitalul cheltuie aproximativ 300 de lei pentru tratamentul 

fiecărei muşcături de câine. Consilierii locali ai PDL susţin şi vor vota acest proiect de hotărâre şi 

speră ca acesta să-şi atingă scopul propus.     

 

  Dl Girigan consideră că este necesară o bună colaborare între operatorul care va câştiga 

licitaţia şi Primăria municipiului Suceava pentru a evita situaţiile conflictuale cu iubitorii de 

animale şi pentru sprijinirea acestora în sensul adoptării animalelor. 

 

  Dl Doroftei precizează că există probleme legate de procedurile de adopţie deoarece 

acestea era reglementate şi prin normele de aplicare a legii, însă incidentele există indiferent de 

abordarea din teren. În Caietul de sarcini s-a păstrat discuţia referitoare la întâietatea categoriilor  

vulnerabile şi zonele în care sunt întâlnite aceste categorii, respectiv copiii, zona şcolilor, zona 

instituţiilor publice, la sesizările primite telefonic sau în scris.           

   

  Dl Primar menţionează că în baza acestei asocieri Primăria municipiului Suceava va fi în 

fruntea acestui operator care se va ocupa de strângerea câinilor fără stăpân, specialiştii din 
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Primărie vor participa efectiv folosind cu diplomaţie autoritatea Primăriei pentru a evita situaţiile 

conflictuale.   

 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre.  

VOT: DA – 16 

          ABŢ - 1 

  

Hotărârea a fost adoptată. 
 

 

 Dl Primar invită consilierii locali în sala 24 pentru o discuţie informală referitor la 

programul de furnizare a apei calde în luna august, sunt primite nişte adrese de la S.C. Termica 

S.A. şi Bioenergy şi consideră necesară mandatarea Primarului pentru a stabili împreună cu 

aceste societăţi perioada în care va fi sistată apa caldă în luna august.       

 

 Dl Harşovschi supune atenţiei o problemă sesizată şi anterior în lunile ianuarie şi 

februarie referitoare la modalitatea de îngropare a buncărelor de gunoi cel puţin în zonele 

vulnerabile ale municipiului.  

 

 Dl Primar precizează că acel studiu de oportunitate este în lucru şi vor avea loc nişte 

discuţii informale cu consilierii locali,  

  

 

  Dl Doroftei declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

municipiului Suceava din data de 15 iulie 2014 şi mulţumeşte celor prezenţi pentru participare.    

   

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       SECRETAR MUNICIPIU 

               OVIDIU DOROFTEI                                                                      Jr. IOAN CIUTAC                                                                                                                      

                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                                                                                     
                                          ÎNTOCMIT                                                                                                                                                                                                                  

                                                                               DELIA ROMEGA    
 


