
Minută dezbaterii publice având ca temă proiectul de hotărâre privind
aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor
fără stăpân din municipiul Constanţa, prin gestiune directă (sinteză)

Incheiată azi 12.02.2016, la dezbaterea publică privind  gestionarea câinilor
comunitari, organizată de Primăria Municipiului Constanţa în sala Remus Opreanu.
Din partea primăriei au participat Mădălina Laciu-Vaşcu, director Direcţia Servicii
Publice, Cristina Itoafă, şef serviciu Dotări Urbane, Ecarisaj, Dezinsecţie,
Deratizare, Liviu Tramudana, şef serviciu Relaţii Internaţionale, Seila
Cadâr,consilier. Din partea societăţii civile şi a ONG-urilor au participat 25 de
persoane (listă anexată).

Dna director Mădălina Laciu-Vaşcu a prezentat proiectul de hotărâre privind
aprobarea organizării şi funcţionării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân,
prin gestiune directă, inclusiv bugetele.

Au luat cuvântul dna Maria Mocanu de la Asociaţia Zoo Terra Constanţa care a
solicitat construirea unui nou adăpost pentru câinii comunitari. A primit asigurări
că acesta va fi construit, în cel mai scurt timp, prin investiţia primăriei pe un
teren identificat pe strada Caraiaman.

Dl Filippo Agostino de la Asociaţia Save the Dogs a solicitat schimbarea atitudinii
angajaţilor de la biobază în sensul transprentizării activităţii şi a întrebat dacă
consiliul local poate susţine financiar inventarierea şi introducerea de cipuri câinii
care au stăpâni. I s-a răspuns că va fi creat un nou site al direcţiei în care se vor
da toate informaţiile necesare. De asemenea, reprezentantul primăriei a precizat
că legea nu permite ca primăria să plătească pentru ciparea câinilor .

Dl Mircea Şerbănoiu, preşedintele Federaţiei Române pentru Protecţia Animalelor
a contestat cifra de 3212 de câini comunitari prinşi în 2012 de Puppy Vet
susţinând că deţine documente semnate de ANSV conform cărora numărul câinilor
ar fi fost de 5421. A susţinut că sancţiunile şi contravenţiile pe care le prevede
noul program conform ordonanţei 155 sunt aberante şi a propus reteritorializarea
câinilor după deparatizare internă şi externă conform HG 195 din 2004. A susţinut
că delegarea de gestiune pentru crearea noului serviciu trebuie făcută prin
achiziţie publică şi a cerut un studiu de impact în acest sens. A cerut ca acest
proiect de înfinţare a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân să fie scos de
pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Consiliu Local până la clarificarea
situaţiei. I s-a cerut să prezinte în scris toate aceste propuneri.

Medicul veterinar Leica Laurenţiu de la SC Vet Zone SRL a solicitat introducerea
programului naţional de evidenţiere a câinilor intitulat REX şi a cerut ca toţi câinii
care sunt în biobază acum sau cei care vor fi prinşi ulterior să fie supuşi unor teste
medicale, vaccinaţi şi ulterior cipaţi.

Dl Antonel Mihai a cerut ca fiecare asociaţie de proprietari să construiască
padocuri pentru câini.

Dl Gigi Staetu a cerut înfiinţarea Poliţiei Animalelor de către Consiliul Local şi nu de
către DSV. A solicitat şi bugetul pe anul trecut.


