
      

 

         R O M A N I A 

   JUDETUL VRANCEA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI  

          F O C S A N I 

 

 

M I N U T A  

 

             Incheiata astazi, 04 martie  2009 la sediul Primariei Municipiului Focsani din  

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1 bis, in urma sedintei publice, convocata in baza Legii 

nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica, in data de 

04.03.2009, orele 17.00, la solicitarea unei dezbateri publice a Asociatiei „Prietenii 

animalelor” – Departamentul caini comunitari, in baza Legii nr. 52/2003, privind 

transparenta decizionala in administratia publica.  

             Din partea Primariei Municipiului Focsani participa:  

   - d-nul Decebal Bacinschi – Primarul municipiului Focsani; 

   - d-nul Eduard Marian Corhana – Secretarul municipiului Focsani; 

   - d-na Claudia Bozna – sef serviciu administratie publica locala; 

   - d-na Carmen Marta Ghiuta – sef serviciu juridic-contencios; 

   - d-nul Dan Mihai Cazaciuc – sef serviciu comunicare; 

   - d-nul Stefan Petronie – inspector serviciul juridic-contencios; 

   - d-na Mirela Andrei  - inspector specialitate serviciul comunicare; 

   - d-nul Razvan Necula – inspector serviciul comunicare; 

   - d-nul Filipache Sirbu – director Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani;   

   - d-nul dr. Adrian Sandu – medic veterinar – Directia de Dezvoltare Servicii Publice 

                                              Focsani;                                         

   - d-nul Constatntin Liciu – inspector Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani 

             Din partea Consiliului Local al Municipiului Focsani participa d-nii 

consilieri: 

   - d-na  Doina Fodoreanu – reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focsani   

in Comisia pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul municipiului Focsani; 

   -  d-na Mioara Lazar; 

   -  d-nul Ioan Liviu Oloeriu; 

   - d-nul Nicolae Tanase; 

   - d-nul Daniel Gongu;  

         Din partea Asociatiei „Prietenii animalelor” – Departamentul caini 

comunitari participa: 

- d-nul Victor Bajenaru – presedinte; 

- d-na Valeria Lungu – vicepresedinte; 

- d-na Silvia Manastireanu – vicepresedinte. 

             La sedinta mai participa reprezentanti ai mass-mediei locale, presedinti si 

administratori ai unor asociatii de proprietari si cetateni ai municipiului Focsani.  

             D-nul Primar al municipiului Focsani, Decebal Bacinschi prezinta ordinea de 

zi a sedintei, care cuprinde  punctul dezbaterea publica a doua proiecte de act 

normativ: 

      1.  proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Focsani nr. 101/24.04.2007, pentru aprobarea Regulamentului de 
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organizare si functionare a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din 

municipiul Focsani; 

      2. proiect de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Focsani nr. 102/24.04.2007, pentru aprobarea infiintarii si alegerii 

formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din 

municipiul Focsani. 

            In continuare, d-nul Primar, Decebal Bacinschi da citire proiectului de hotarare 

supus dezbaterii la subpunctul 1 al ordinii de zi, prin care, la art. 1 se modifica art. 14, 

alin. (4), lit. f) care va avea urmatorul continut:  

         „Cainii vor fi predati pe baza de proces verbal sau pe un registru de evidenta 

unica, sub semnatura, unui gestionar, in prezenta sefului sau inlocuitorului 

adapostului, care va fi un cadru medical veterinar (medic, asistent, tehnician), cu 

specificarea elementelor de identificare a animalelor; 

          Personalul sanitar (medicul) va decide trierea cainilor in spatii amenajate, dupa 

marime fizica, sex, varsta, rasa, stare de agresivitate si in ultimul rand, stare de 

sanatate. 

             Dupa examinare, conform art. 5, alin (1) din Ordonanta Guvernului nr. 

155/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, cainii agresivi, bolnavi cronici si 

irecuperabili vor fi eutanasiati. 

             Cainii declarati sanatosi de catre medicul veterinar vor fi adapostiti in locuri 

special amenajate timp de 7 zile. Dupa aceasta perioada, cainii care nu au fost 

revendicati vor fi eutanasiati, conform art. 7, alin. (1) din Legea nr. 227/2002, prentru 

aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea 

programului de gestionare a cainilor fara stapan. 

             Termenul de sedere in adapost al cainilor fara stapan se poate prelungi pana la 

crearea posibilitatii de adoptie sau preluare, eliberarea lor in vechile habitate, dupa 

sterilizare, deparazitare, vaccinare si personalizare (insemnare), la cererea grupurilor 

sau colectivitatilor locale care isi vor asuma, in scris, raspunderea conform 

reglementarilor in vigoare. 

             Actul medical de eutanasiere apartine in totalitate medicului veterinar.” 

             D-nul Primar al municipiului Focsani, Decebal Bacinschi prezinta proiectul 

de hotarare privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al 

Municipiului Focsani nr. 102/24.04.2007, pentru aprobarea infiintarii si alegerii 

formei de gestiune a Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan din 

municipiul Focsani, prin care, la art. 1 se modifica art. 12, alin. (4), lit. f) si va avea 

acelasi continut ca cel de la art. 14, alin. (4), lit. f) al Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Focsani nr. 102/24.04.2007. 

             D-nul primar invita participantii la sedinta sa ia cuvantul dar sa se refere strict 

la cele doua proiecte prezentate. 

             Ia cuvantul d-nul Victor Bajenaru, presedinte al Asociatiei „Prietenii 

Animalelor”, care isi exprima acordul fata de proiectele de hotarare citate de d-nul 

primar si multumeste acestuia pentru implicarea in rezolvarea problemei cainilor. 
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             „Din punct de vedere teoretic suntem foarte bine acoperiti, d-le primar. Avem 

legi, regulamente, avem hotarari, dar sa vedem cum le punem in aplicare. Cainii sunt 

si ele fiinte si stiu sa deosebeasca omul rau de cel bun. Intr-adevar, sunt caini agresivi, 

bolnavi, care trebuie eutanasiati, dar va rog sa le asiguram o moarte pasnica. Sa nu fie 

schingiuiti, aruncati in foc sau sa li se faca diferite injectii. 

             Pentru ca aproximativ 2/3 din cainii comunitari cresc pe teritoriul societatilor 

comerciale, propun ca aceste societati sa fie obligate, printr-un proiect de hotarare, sa 

le asigure acestora adapost si hrana. Si o alta propunere este sa incercam sa rezolvam 

problema cainilor comunitari impreuna cu toti cetatenii municipiului.” 

             D-nul Petre Vintila il intreaba pe d-nul Bajenaru ce a facut pana acum in 

Asociatia „Prietenii Animalelor”, iar acesta raspunde:  „am identificat sponsori, am 

rezolvat problema hranei pentru cainii care sunt in adapostul asociatiei noastre, am 

platit din banii personali hrana acestora, am obtinut, cu influenta mea, 20 mc materiale 

pentru a  construi un adapost. Daca fiecare ar face la fel s-ar rezolva, macar o parte din 

problemele pe care cetatenii le au cu cainii comunitari”, este raspunsul d-lui 

presedinte Victor  Bajenaru.            

             D-nul Primar, Decebal Bacinschi este de parere ca „trebuie sa se implice 

asociatiile de proprietari, Directia de Sanatate Publica, Directia Sanitar-Veterinara si 

in special agentii economici. Cu cativa angajati ai Primariei Municipiului Focsani nu 

se va rezolva aceasta problema. Consiliul Local al Municipiului Focsani a aprobat o 

investitie de peste 10 mild. lei, pentru a contrui un adapost modern. Am achizitionat o 

masina speciala pentru transportul cainilor, dotata cu aer conditionat, am angajat 3 

specialisti in aceasta activitate, incercam sa cumparam un pistol cu tranchilizante 

pentru a nu mai folosi lanturile. 

             Va mai informez ca au reclamat, in scris, 10 persoane juridice, 3 unitati 

militare, Spitalul Judetean Focsani, 3 asociatii de proprietari, 3 Gradinite, 211 

persoane fizice.  

             De aceea suntem obligati sa luam masuri, impreuna cu Asociatia „Prietenii 

animalelor” pentru a reduce la maximum numarul cainilor fara stapan”. 

             Ia cuvantul d-na Parascanu Manuela, persoana cu dubla cetatenie, romana si 

americana care propune ca „in gradinite, scoli si licee sa se introduca programe de 

educatie si informare. Si crescatorii de caini de rasa sa fie angrenati in terapia privind 

grija fata de animale, pentru ca suntem intr-o zona seismica si acestea trebuie dresate. 

             Stiu ca Agentia VIER PFOTEN s-a oferit sa sterilizeze si sa vaccineze gratuit 

cainii comunitari, dar nu au fost lasati”.   

             Se inscrie la cuvant d-na Iuga Finita, pensionar: „modificarea propusa de 

dumneavoastra  d-le primar nu are temei legal. Legea din 2002 este modificata   

printr-o alta lege in 2008 care interzice eutanasierea. Ca si temei legal in aceasta 

problema avem si Conventia europeana, care se aplica si in Romania si prevede 

obligarea de a lua masuri pentru oprirea inmultirii cainilor. Asociatia noastra a cerut sa 

sterilizeze aceste animale pe cheltuiala noastra, dar am fost refuzati. Cainii comunitari 

nu mai prezinta pericolul pe care il prezentau cu ani in urma.” 
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             D-nul Secretar, Eduard Marian Corhana sustine aplicabilitatea Legii nr. 

227/2002. „Discutia pe care o purtam astazi este de a limita perioada cat stau cainii in 

stationar, respectiv 7 zile, asa cum prevede legislatia in domeniu, dupa care vor fi 

eutanasiati, fiind vorba numai de cainii fara stapan care nu au fost revendicati de nici o 

persoana”. 

             D-nul Petre Vintila informeaza audienta ca „am fost astazi la sectia boli 

infectioase din cadrul Spitalului Judetean Focsani si mi s-a spus ca au fost inregistrate 

400 consultatii privind  muscaturile de caini, iar la UPU am aflat ca sunt aproximativ 

30 cazuri pe zi. 

             In acest caz, propun infiintarea unei comisii formata din reprezentatii 

primariei si cei ai Asociatiei „Prietenii animalelor”, care sa stabileasca, in urma unei 

examinari, cati caini raman in strada, cati vor fi eutanasiati si cati merg la padoc. 

             Mai propun sa fie platiti cetatenii care prind un caine cu suma de 10 lei.” 

             D-na Valeria Lungu, vicepresedinte al asociatiei, afirma ca „s-a luat in 

considerare, ca baza legala, doar Hotararea nr. 155/2001, care reglementeaza 

eutanasierea cainilor dupa 7 zile, hotarare ratificata prin Legea nr. 227/2002, care 

stipuleaza ca eutanasierea sa se faca dupa 14 zile, dar ca o recomandare, deci nu este o 

obligativitate. Ceea ce s-a omis, este Legea nr. 205/2004, modificata cu Legea nr. 

9/2008, care are un art. unic unde se stipuleaza: este interzisa eutanasierea cainilor, a 

pisicilor si a altor animale, cu exceptia celor cu boli incurabile, constatate de medicul 

veterinar.  

             D-nul Primar Decebal Bacinschi intervine: „daca va declarati pritenii 

animalelor, veti avea posibilitatea sa discutati cu mine de cate ori doriti, dar va rog 

frumos mergeti si la abator si vedeti in ce conditii se sacrifica animalele, fara sa 

respecte normele europene.  

             Din cauza cainilor, copiii nostri nu se mai poat juca in spatiile special 

amenajate. Voi propune in acest proiect de hotarare amendarea crescatorilor de caini 

care nu au asupra lor maturica, faras si punga. Vom respecta legislatia europeana 

atunci cand si acestia vor respecta normele europene”. 

             D-na Carmen Marta Ghiuta, sef serviciu juridic-contentios se adreseaza d-nei 

Lungu: „dumneavoastra faceti referire la Legea 205/2004, unde invocati doar articolul 

care interzice eutanasierea cainilor care au stapan. Va atragem atentia asupra Legii nr. 

205/2004, modificata prin Legea nr. 9/2008, care prevede la art. 1, alin. (2), ca 

gestionarea populatiei canine fara stapan de pe teritoriul Romaniei se reglementeaza 

prin lege speciala. Legea speciala este Ordonanata de Urgenta nr. 155/2001, 

modificata prin Legea nr. 227/2002. Proiectele de act normativ supuse astazi 

dezbaterii sunt intemeiate pe aceasta lege. La art. 12 din Conventia Europeana se 

precizeaza: atunci cand o parte estimeaza ca numarul de animale fara stapan 

constituie pentru ea o problema, trebuie sa ia masurile necesare pentru reducerea 

numarului acestora prin metode care nu cauzeaza dureri, suferinte sau temeri 

evitabile.” 
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             D-na administrator al Scolii „Elena Doamna” reclama ca propunerea de a 

construi custi pentru cainii comunitari din incinta scolii nu se poate pune in aplicare, 

institutia neavand bani pentru asta. „De aceea, personal, trimit adrese in fiecare luna 

catre primarie pentru fi ridicati cainii” 

             D-na Neagu Alexandrina propune oprirea inmultirii prin castrare a cainilor. 

„Ca si cainii si oamenii sunt la fel de periculosi pentru ca violeaza, ucid, fura si nu 

sunt omorati.” 

             D-nul administrator al blocului H.9 din str. Cartier CFR invita cateva 

persoane sa vina in aceasta zona si precizeaza ca acestia nu vor putea sa coboare din 

masina din cauza numarului mare de caini care se vor napusti asupra lor. 

             O doamna din public propune ca fiecare locuitor al municipiului Focsani sa 

plateasca o taxa de 1 leu pe an, pentru sterilizarea tuturor cainilor fara stapan. Solutia 

nu a gasit sprijin in randul audientei, majoritatea fiind oameni in varsta, cu pensii 

mici, care sustin ca e mai importanta asigurarerea sanatatii lor decit castrarea unui 

maidanez. 

             D-nul administrator Antal Stefan – Asociatia de proprietari nr. 571,  propune 

ca aceste animale sa fie adunate de pe strazi si primaria sa procedeze conform legii. 

             S-a mai propus, din partea Asociatiei „Prietenii  Animalelor” ca proiectul de 

hotarare sa fie mai flexibil, pentru a fi multumita toata lumea. Sa se incheie un 

parteneriat intre asociatie si Primaria Municipiului Focsani. Mai propune sa fie de fata 

si un reprezentant al asociatiei care sa participe la triajul cainilor.  

             D-na consilier Mioara Lazar ia cuvantul: „am ascultat pe toti antevorbitorii 

mei si va informez ca si eu cresc animale si fac singura curatenie. Sunt de acord cu 

infiintarea unui parteneriat intre toate institutiile statului, respectiv, Primaria 

Municipiului Focsani, Directia Sanitar-Veterinara, OPC, Politia Municipiului, care sa 

conlucreze pentru rezolvarea problemei cainilor comunitari. Nu cred ca exista o 

colaborare. Ar fi potrivit transformarea acestui serviciu in serviciu de gestionare a 

animalelor, care sa aiba in atributii monitorizarea tuturor animalelor de pe raza 

municipiului Focsani. Daca serviciul ar fi de sine statator poate ar reusi sa-si atraga 

sponsori, pentru ca fondurile sunt insuficiente. Poate ar gestiona mult mai bine toata 

activitatea. Bugetul fiind de austeritate nu ajunge si pentru copii, scoli, batrani etc. si 

pentru caini. A fost un caz, in ianuarie-februarie,  cand s-a anuntat ca 4 tone de carne 

de cal au fost distruse. Poate ca trebuia sa ajunga la adapostul de caini. Vom avea 

posibilitatea sa facem si alte propuneri in sedinta Consiliului Local al Municipiului 

Focsani.” 

             Ia cuvantul d-nul consilier Daniel Gongu: „d-le primar, nu ati spus ce suma se 

aloca acestui serviciu lunar, pentru ca mai sunt si gradinite unde cade tavanul, 

gradinite cu 

 probleme la instalatia electrica si trebuie sa alocam bani si acestora,  decat sa hranim 

niste caini fara stapan, care daca ajung in strada sunt periculosi pentru cetateni dar mai 

ales pentru copiiii nostri. Sunt un iubitor al cainilor dar consider ca mai importanti 

sunt copiii. Daca acesti caini sunt strinsi cu o finantare proprie, nu se mai supara 
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nimeni. Au fost copii omorati de caini. Cautati iubitori de animale care sa finanteze 

acest serviciu.” 

             D-na consilier Doina Fodoreanu – reprezentanta Consiliului Local al 

Municipiului Focsani in Comisia pentru gestionarea cainilor fara stapan la nivelul 

municipiului Focsani precizeaza ca „problema cainilor comunitari nu este numai a 

primariei si a consiliului local, ci a tuturor cetatenilor Focsaniului. „Nu pot lua o 

decizie 50 de oameni pentru 90.000 locuitori. 

             Cu totii trebuie sa ne implicam si sa colaboram. 

             S-a facut un prim pas. Asociatia a primit un teren la Golesti pentru a adaposti 

cainii. Sunt de acord ca trebuie sa-i sterilizam si celor sanatosi sa le dam drumul in 

teritoriu, asa cum propuneti dumneavoastra, dar Asociatia trebuie sa-si ia 

responsabilitatea legala sa aiba grija de ei”.  

             D-nul primar completeaza: “Asociatia, daca sustine ca poate avea grija de 

maidanezi, va raspunde in cazul in care un caine musca un om. “Cainii care ajung in 

strada sau care vor fi adoptati trebuie personalizati, sa se stie ai cui sunt si cine 

raspunde pentru ei. Daca e cineva muscat, cei care ii au in grija vor raspunde in fata 

legii.  

            In concluzie, masurile ce urmeaza a se lua, in urma acestor discutii sunt:  

- adunarea cainilor comunitari; 

- acordarea de asistenta medicala specializata; 

- eutanasierea cainilor bolnavi sau agresivi dupa o perioada de 7 zile; 

- castrarea cainilor sanatosi si dati spre ingrijire Asociatiei “Prietenii Animale- 

lor”, unor asociatii de proprietari sau agenti economici, care vor dori sa-i adopte”. 

             D-nul Primar, Decebal Bacinschi, a adaugat ca Primaria Municipiului Focsani 

si Consiliul Local, printr-un proiect de hotarare vor aproba marirea spatiului oferit 

Asociatiei “Prietenilor Animalelor” pentru adapostul ciinilor fara stapan.   

             D-nul primar mai informeaza audienta ca miercurea si duminica, la intrarea in 

Focsani, Politia Comunitara verifica persoanele care intra in localitate sa nu mai fie 

adusi caini si lasati pe teritoriul municipiului. 

             D-nul Primar, Decebal Bacinschi considera lucrarile sedintei incheiate si 

multumeste tuturor pentru participare. 

             Drept care s-a intocmit prezentul proces verbal.            

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI FOCSANI                

P R I M A R  - Ing Decebal Bacinschi 

SECRETAR – Eduard Marian Corhana                                

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI, 

 Reprezentant in Comisia de gestionare a cainilor fara stapan -     

 Doina Fodoreanu 

                                                                     

Asociatia „Prietenii animalelor”- Departamentul caini fara stapan, 
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Presedinte – Victor Bajenaru                                                                                

                                                                              


