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            ROMÂNIA 

   JUDEŢUL BOTOŞANI 
MUNICIPIUL BOTOŞANI 
    CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local al 

Municipiului Botoşani din data de 30 aprilie 2013 
 
 
 Prin dispoziţia nr. 1.302 din 29.04.2013, Primarul Municipiului Botoşani a convocat 
Consiliul Local în şedinţă de îndată pentru data de 30 aprilie 2013, orele 1100, în sala de 
şedinţe a Primăriei. 
 
 Dispoziţia nr. 1.302 din 29 aprilie 2013 este anexată la dosarul şedinţei.   
   
 Ordinea de zi a şedintei a fost adusă la cunostinţă publică prin anunţ la avizierul 
Primăriei. 
 
 Invitaţiile la şedinţă s-au făcut atât în scris, cât si prin contactarea telefonică a 
consilierilor. 
 
 Ordinea de zi a şedinţei este următoarea: 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Amenajare padocuri pentru câini comunitari” din municipiul Botoşani. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare Stadion Municipal” din municipiul Botoşani. 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închirierea unor spaţii din incinta  
imobilelor str.Săvenilor nr. 2 – 8. 
 
  La lucrările şedintei participă un număr de 18 consilieri, lipsind domnii consilieri Radu 
Malancea, Ghiorghiţă Florin, Iavorenciuc Gheorghe, Cristescu Marius şi Apostoliu Eugen, 
având depuse cereri de învoire la mapa preşedintelui de şedinţă. 
 
 Este ascultat Imnul de Stat şi Imnul Uniunii Europene, după care se trece la 
derularea lucrărilor şedinţei. 
 
 Şedinţa este legal constituită. 
  

D-nul consilier Petruşcă – preşedintele şedinţei, prezintă ordinea de zi din proiectul 
ordinii de zi şi o supune la vot fiind aprobată cu unanimitate de voturi (18).  

 
Se supune la vot învoirea domnilor consilieri Radu Malancea, Ghiorghiţă Florin, 

Iavorenciuc Gheorghe, Cristescu Marius şi Apostoliu Eugen, care au depus cerere de 
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învoire de la şedinţa de astăzi, la mapa preşedintelui de şedinţă şi se aprobă cu 
unanimitatea voturilor consilierilor prezenţi (18). 

 
D-nul Primar Portariuc – mulţumeşte d-nilor consilieri pentru prezenţa la şedinţă şi 

prezintă cele 3 proiecte de hotărâre. Precizează că 2 proiecte sunt extrem de necesare 
pentru perioada următoare şi intră într-un regim de urgenţă. Este vorba de proiectul privind 
indicatorii tehnico-economici pentru padoc, pentru a ne încadra în termenul propus, ca în 
maxim 2 luni de zile să se înceapă capturarea şi strângerea câinilor comunitari, iar cel de-al 
doilea proiect urgent este cel privind modernizarea Stadionului, deoarece ne apropiem de 
intrarea în Liga I. Cel de-al treilea proiect, s-a mai discutat, iar d-nii consilieri au fost de 
acord pentru realuare, fiind vorba de a acorda acea reducere pentru O.N.G.-urile cu 
activitate culturală. 

 
În continuare se trece la primul punct de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare padocuri pentru câini comunitari” din municipiul 
Botoşani. 
 
 D-nul consilier Furtună – când a văzut suma numai pentru o construcţie pentru câini 
începe să devină uşor populist, deoarece se gândeşte la câţi oameni din Botoşani ar putea 

servi masa de Paști cu aceşti bani. Este un mare iubitor de câini, are câini dar are şi grijă de 
el. În spatele aşa zisei dragoste pentru animale sunt de fapt nişte interese ale unor indivizi 
care şi-au găsit o sursă de venit. 
 
 D-nul Primar Portariuc – sugerează d-nului consilier că dacă are altă soluţie sau o 
altă propunere să o prezinte. Se încearcă de 8 – 9 luni de zile să se găsească o soluţie,s-au 
încercat diverse variante după cum se ştie, dar se pare că în final aceasta este soluţia. Nu 
este nevoie să mai convingă pe cineva, deoarece d-nul consilier Buliga în şedinţa trecută a 
prezentat acele imagini extrem de emoţionale, cu impact. Şi în anii trecuţi au fost sute de 
cazuri de persoane muşcate de câini, dar nu au fost făcute publice pentru că legea nu 
permite, dar au fost după câte se ştie, evidenţele arată 400 – 500 de persoane dintre care 
50 – 60 de copii pe an au fost muşcaţi de câini. Deci nu trebuie să aşteptăm un caz, ele au 
fost şi până acum. Suma este întradevăr mare, în urma licitaţiei va scădea. Va fi o licitaţie 
publică şi va duce la scăderea sumei. 
 
 D-nul consilier Iliuţă – are o întrebare: în anexă se vorbeşte de un milion de lei iar în 
devizul general este trecut mii lei? 
 
 D-nul consilier Ţurcanu – la fel cum a fost şi construcţia cabinetului veterinar unde 
proiectul avea o estimare de 150 mii lei, iar când a fost procedura de licitaţie şi s-a încheiat 
contractul a scăzut undeva la 60 – 70 mii lei. La fel şi aici, devizul general are cifre medii dar 
când se ofertează preţul va scădea. 
 
 D-nul consilier Furtună – de ce nu se face un referendum în municipiul Botoşani 
vizavi de problema câinilor comunitari, fără prea multe costuri într-un interval de timp de o 
săptămână şi să se pronunţe botoşănenii, să lăsăm la o parte dictatura minorităţilor adică a 
acelor O.N.G.-uri. Am fi cu toţii surprinşi de părerea botoşănenilor. 
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 D-nul Primar Portariuc – cu ceva timp în urmă s-a anunţat această intenţie, dar 
datorită faptului că şi în alte oraşe s-au desfăşurat astfel de referendumuri, rezultatele au 
fost pentru strângerea câinilor din oraş, deci nu sterilizare-eliberare, nu alte modalităţi. De 
aceea s-a decis că nu mai putem cheltui alte resurse, un referendum înseamnă cheltuieli de 
peste 1 mild.lei la buget ca să avem un lucru care se ştie deja. S-ar pierde timp, bani, 
resurse. Deocamdată se merge pe strângerea câinilor din oraş şi păstrarea în padoc pentru 
că nu ne permite legea. 
 
 D-nul consilier Onişa – subiectul cu câinii este un subiect istoric în municipiul 
Botoşani dar şi la nivel naţional. De mulţi ani la Botoşani am avut tot felul de evenimente,  
s-au stâns, în urmă cu 2 ani de zile au fost lichidaţi dar problema este că în centrul atenţiei 
trebuie să stea cetăţeanul,  care locuieşte în municipiu cu familia şi unde peste tot sunt 
câini,  existând pericolul de a fi muşcaţi, cu consecinţe grave asupra sănătăţii lor şi cheltuieli 
cu tratamentele medicale în spitale. Aşa cum avem comisii peste tot, ar trebui să existe o 
comisie din partea Consiliului Local cu privire la modul în care este planificată  această 
activitate, care este programul, care este rigoarea acestui program de strângere, de 
anihilare, de stopare a pericolului de muşcare a populaţiei de către câini. Este o problemă 
serioasă pe care trebuie să o abordăm cu multă rigoare. Dă un exemplu: la fostul Cinema 
Clasic, undeva la etajul 1 în această clădire monument istoric, pe faţada căruia este prinsă o 
emblemă care atestă că este monument istoric, există o haită de câini de mai bine de 4 ani, 
pe timp de iarnă, pe timp de vară, sunt 40 grade înăuntru. Doreşte ca această asociaţie care 
protejează animalele şi câinii la Botoşani să fie informaţi să ia măsuri, nu numai pentru câinii 
care stau pe stradă şi muşcă cetăţenii, ci şi câinii care sunt chinuiţi în astfel de monumente 
istorice. Această asociaţie ar fi trebuit să fie invitaţi la acest subiect, pentru a avea măsuri 
unitare atunci când se vorbeşte despre câini vagabonzi, comunitari sau maidanezi. A 
observat că în fiecare lună apar câini noi în Botoşani şi ar trebui să se  protejeze intrările în 
municipiu pentru a nu mai fi aduşi câini din alte localităţi, judeţe, să controleze Poliţia, ar 
trebui să avem o planificare unitară cu privire la acest fenomen. 
 
 D-nul Primar Portariuc – dacă se consideră că sunt necesare mai multe explicaţii se 
mai poate discuta şi îl roagă pe d-nul Viceprimar Cosmin Andrei să expună toată strategia 
dar s-ar putea să dureze, sau să se treacă la vot. 
 
 D-nul consilier Andrei – există la Camera Deputaţilor în dezbatere o lege care se 
referă la câinii fără stăpân, şi acolo sunt polemici foarte multe vizavi de acest fenomen, 
există presiuni ale O.N.G.-urilor, presiuni din partea Asociaţiei Municipiilor. Legea a trecut 
foarte uşor prin Senat. La Camera Deputaţilor se discută foarte mult despre un amendament 
prin care aceşti câini să poată fi eutanasiaţi după 14 zile, există o excepţie, 
neconstituţionalitatea acestei legi. Acest padoc reprezintă o rezolvare a problemei pe 
termen scurt şi mediu. Pe termen lung este nevoie de o legislaţie la nivel naţional care să 
privească unitar aceşti câini fără stăpân şi de asemenea să se trateze foarte atent situaţia 
posesorilor de câini de la casa sau apartamente care trebuie sterilizaţi. Fără o legislaţie la 
nivel naţional, pe plan local nu pot fi făcute foarte multe lucruri, deoarece după cum se ştie 
s-a mai încercat rezolvarea acestei probleme şi acum au dosare penale. În momentul în 
care cei care sunt îndreptăţiţi să ne creeze un cadru legal astfel încât să nu mai apară aceşti 
câini pe străzi, ne va fi şi nouă foarte uşor să rezolvăm această problemă. Cel mai probabil 
va fi introdusă o taxă şi o obligativitate pentru posesorii de câini pentru a steriliza aceşti câini 
iar cei care nu doresc să îi sterilizeze să plătească o taxă anuală către municipalitate pentru 
a rezolva această problemă. De asemenea a fost adusă în discuţie şi transferarea acestei 
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probleme către A.N.S.V.S.A. care ar fi mai îndreptăţită să trateze situaţia câinilor fără stăpân 
şi nu către municipalităţi, municipalităţi care atunci când au primit această problemă nu au 
primit şi fonduri pentru rezolvare şi suntem puşi în situaţia să instituim tot felul de taxe 
locale. De aceea acest padoc este o rezolvare pe termen scurt şi mediu a unei probleme 
care nu mai suportă nici o amânare în ceea ce priveşte municipiul Botoşani. Această 
problemă este la nivel naţional, toată lumea spune că se putea face foarte multe lucruri cu 
aceşti bani, dar la Botoşani există o situaţie cât de cât bună unde un câine este sterilizat cu 
80 lei un mascul şi 120 lei o femelă. În alte municipalităţi se ajunge la o sumă de până la  
200 de euro pentru un câine şi de sute de euro pentru capturare. 
 
 D-nul consilier Onişa – mulţumeşte d-nului consilier Andrei pentru explicaţiile 
acordate. În toate parcările de la supermarketuri şi intersecţii sunt foarte mulţi cerşători fără 
mâini, fără picioare, copii minori şi mereu în prim planul proiectelor Primăriei sunt câinii 
comunitari. Populaţia cu greu plăteşte taxele şi impozitele iar aici se dau mulţi bani pentru a 
asigura condiţii la câini, deci suntem într-un paradox total pentru că nu se găsesc soluţii 
imediate, o să existe monumente istorice abandonate pline cu câini în continuare. Trebuie 
găsită o soluţie categorică chiar dacă suntem legaţi de legislaţie, dar la nivel local trebuie 
mai mult abordată această situaţie. Dacă acordăm atenţie atât de mare câinilor, să acordăm 
în aceeaşi măsură atenţie şi populaţiei nevoiaşe. 
 
 D-nul consilier Alexa – nu înţelege de unde s-au luat sumele care sunt în anexa de la 
H.C.L., deoarece în devizul general anexat, valoarea totală a investiţiei este 1.021.485 mii 
lei, lucrările de construcţii montaj sunt 897.776 iar dotări utilitare şi echipamente 96.720. 
 
 D-nul consilier Ţurcanu – s-a extras din deviz sumele care scot efectiv la licitaţie, o 
parte dintre ele cum ar fi proiectarea, taxele şi avizele nu sunt în această procedură. 
 
 D-nul consilier Andrei – precizează că suntem într-o situaţie de urgenţă, dacă se 
doreşte să se facă discuţii, comisii, analiză de costuri, să se facă, dar d-nii consilieri în 
cadrul acestui Consiliu Local au adus în atenţie faptul că există o situaţie de urgenţă la 
Botoşani vizavi de aceşti câini comunitari, de aceea este necesară urgentarea demarării 
acestei proceduri. 
 
 D-nul consilier Alexa – solicită corectarea anexei cu cifrele din devizul general.  
  

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 16 voturi pentru, un 
vot împotrivă (Bucşinescu) şi o abţinere (Furtună). 
 

Punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Modernizare Stadion Municipal” din municipiul Botoşani. 
  

Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 
 

Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot şi este aprobată cu 17 voturi pentru şi 
un vot împotrivă (Bucşinescu). 
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Punctul 3: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de închirierea unor spaţii din 

incinta imobilelor str.Săvenilor nr. 2 – 8. 
 
D-nul consilier Onişa – a mai avut o intervenţie în preambulul acestui proiect în urmă 

cu câteva şedinţe şi doreşte să mai atragă încă o dată atenţia, tot ce înseamnă fundaţie, 
asociaţie nonprofit, nonguvernamentală, avem cel mai mare edificiu posibil în Botoşani 
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret în care se ascund tot felul de asociaţii şi fundaţii pe un 
spaţiu de cca. 3.000 m.p. Este un colos în central oraşului pe care trebuie să-l clarificăm. 
Toată fundaţia este condusă de pensionari, de oameni de circa 60 de ani. Ar trebui 
îndrumate aceste asociaţii, să fie chemaţi la o discuţie interactivă pe cei care administrează 
Fundaţia Judeţeană pentru Tineret, pentru ca de comun acord atunci când mai apare o 
asociaţie nonprofit să-i anunţăm şi să îndrumăm acea asociaţie către ei, dacă mai au spaţii 
disponibile. 

 
Se dă citire proiectului de hotărâre şi se supune la vot. 

 
Hotărârea în ansamblul ei este supusă la vot obţinând 14 voturi pentru, 2 voturi 

împotrivă (Bucşinescu şi Furtună) şi 2 abţineri (Buliga şi Ţurcanu). 
 
Acest proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifului de închirierea unor spaţii din 

incinta imobilelor str.Săvenilor nr. 2 – 8 nu a fost adoptat, fiind o hotărâre de patrimoniu şi 
neîntrunind cvorumul necesar aprobării. 

 
D-nul Primar Portariuc – mulţumeşte d-nilor consilieri pentru modul constructiv în 

care s-a desfăşurat această şedinţă, pentru înţelegere urând din partea Executivului „Un 
Paşte Fericit”. 
  

Epuizându-se  materialele  din  ordinea de zi şi timpul alocat şedinţei de astăzi, d-nul 
preşedinte de şedinţă – consilier Petruşcă Ady mulţumeşte la rândul său domnilor consilieri 
pentru participarea la această şedinţă, urând tuturor „Sărbători Fericite” şi declară lucrările 
şedinţei extraordinare închise.  

 
 

 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 
              Consilier, Petruşcă Ady                                       SECRETAR, Ioan Apostu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat şi dactilografiat, 
      Ciubotariu Liliana 

   


