
 1

 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 31 martie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței ordinare 
a Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.54/25.03.2014 a Primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu .    
   La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenți  9 din cei 11 consilieri locali în 
funcţie, şi anume : 

1. Mușat Gheorghe               6. Iordache Săndica                                   
2. Petre Petrică                    7. Tătulescu Viorel                                                         
3. Munteanu Stelian              8. Tudorache Anica 

    4. Radu Titi                        
5. Stancu Doru                    9. Manta Nicușor 

   Lipsesc motivat domnii consilieri Pană Georgel Adrian și Constantin Sorin, 
aceștia nefiind în localitate. 
   La ședință participă fără drept de vot, domnul Neculai Stănel primarul 
comunei Largu și domnul Bordea Stelică secretarul comunei.   Proiectul ordinii 
de zi a ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică în termenul legal de 
către domnul Bordea Stelică, secretarul comunei, prin intermediul avizierului 
și paginii de internet a primăriei, cuprinzând următoarele : 

a) aprobarea înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la 
nivelul comunei Largu, județul Buzău; 

b) aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității Serviciului de 
gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei Largu, județul 
Buzău; 

c) aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei 
Largu. 

   Lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Largu sunt deschise 
de către domnul Bordea Stelică, secretarul comunei, care anunță că ședința 
este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin dispoziția 
primarului. 
   Se supune aprobării procesul verbal al şedinţei precedente ce se aprobă cu 
unanimitate de voturi. În continuare, domnul Bordea Stelică secretarul  
comunei, adresează invitația domnului consilier local Tătulescu Viorel 
președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor. 
    Preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Tătulescu Viorel, dă citire 
ordinii de zi a şedinţei ordinare.   Se supune aprobării plenului Consiliului local 
ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi. Se face  precizarea că  
toţi consilierii locali au primit materialele şedinţei ordinare de astăzi odată cu 
invitaţia la şedinţă iar dezbaterile pot începe. 
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1.Se trece la punctul a) al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume aprobarea 
înființării Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân la nivelul comunei 
Largu, județul Buzău. Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată 
că în conformitate cu prevederile OUG nr.155/2001 consiliile locale au 
obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, servicii specializate pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân. Expresia «câine fără stăpân» are următoarea 
semnificaţie: orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri 
publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau 
deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv 
cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit 
de către ANSVSA. Totodată, arată domnul primar, consiliul local are obligaţia 
de a amenaja şi de a suplimenta din fonduri proprii în funcţie de necesităţi, 
adăposturile publice pentru câinii fără stăpân. Câinii fără stăpân vor fi cazaţi 
în adăpost pentru o perioadă de 14 zile lucrătoare. Serviciul special pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân are obligaţia ca, de îndată ce a fost identificat 
proprietarul, acesta să fie notificat. Proprietarul va suporta contravaloarea 
cheltuielilor de întreţinere a câinelui în cuantumul stabilit prin hotărâre a 
consiliului local. Animalele bolnave incurabil, declarate ca atare, în urma unui 
examen medical, efectuat de medicul veterinar, examen la care pot asista 
reprezentanţi din partea organizaţiilor neguvernamentale pentru protecţia 
animalelor, în baza fişei de observaţie, vor putea fi eutanasiate de îndată. 
Eutanasia este un act de sacrificare prin procedee rapide şi nedureroase a 
câinilor. Câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăpostului pot fi 
revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează: 
    a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele 
adăpostului, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari; 
    b) după expirarea acestui termen şi până la expirarea termenului de 14 zile 
lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau 
juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile legii; 
    c) revendicarea şi adopţia sunt gratuite. 
   Câinii nerevendicaţi sau neadoptaţi vor fi eutanasiaţi, în baza unei decizii 
emise de către o persoană împuternicită în acest sens de către primar, în 
termenul stabilit prin această decizie. Termenul va fi stabilit avându-se în 
vedere capacităţile de cazare şi disponibilităţile bugetare. Acest termen poate 
fi modificat motivat. Decizia de eutanasiere se emite pentru fiecare câine în 
parte, după ce se constată că au fost parcurse toate etapele prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă. Până la îndeplinirea procedurii de 
eutanasiere, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi. Cheltuielile necesare 
aducerii la îndeplinire a procedurilor se suportă din bugetul local şi/sau din 
alte surse.  
   In continuare, domnul viceprimar arată că a identificat un spațiu pentru 
adăpostirea cainilor fără stăpân și anume, o fostă magazie din fostul C.A.P. 
Largu care ar putea fi renovată și amenajată corespunzător acestui scop. 
Domnul consilier local Munteanu Stelian arată că a observat în ultimul an 
creșterea numărul câinilor fără stăpân pe terenurile agricole din extravilan si 
chiar este necesar a se lua măsuri în acest sens. 
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 Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi președintele de ședință 
supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
2. Se trece la punctul b) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Largu. 
Domnul primar Neculai Stănel, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că în 
conformitate cu prevederile art.10 din Legea privind protecția civilă, 
organizarea protecţiei civile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se 
realizează în raport cu clasificarea acestora din punct de vedere al protecţiei 
civile şi constă în întocmirea planurilor de analiză şi de acoperire a tipurilor de 
riscuri în teritoriul de competenţă sau în domeniul de activitate. Deasemeni, 
autorităţile administraţiei publice locale asigură aplicarea măsurilor privind 
activităţile de apărare împotriva incendiilor, cuprinse în planurile de analiză şi 
acoperire a riscurilor, ce se întocmesc la nivelul localităţii. Planurile de analiză 
şi acoperire a riscurilor se actualizează anual. Conform art.6 din Ordinul 
M.A.I. nr.132/2007, PAAR se întocmește de Comitetul local pentru situaţii de 
urgenţă şi se aprobă de Consiliul local. Planul de analiză și acoperire a 
riscurilor al comunei Largu este principalul document operativ al Comitetului 
local pentru situații de urgență, elaborat pe baza datelor cuprinse în Schema 
cu Riscurile Teritoriale a judetului Buzău și cuprinde riscurile potențiale 
identificate la nivelul comunei, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru 
managementul riscurilor respective. În continuare se prezintă, în linii 
generale, proiectul PAAR întocmit de CLSU Largu, conform documentației 
transmise prealabil. 
   Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi preşedintele de 
şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
   Domnul preşedinte de şedinţă consilier local Tătulescu Viorel, constată că 
ordinea de zi a şedintei ordinare de astăzi a fost dezbătută, mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările ședinței. 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 
             
              Preşedinte de şedinţă, 
       consilier local, Tătulescu Viorel                  contrasemnează, 
                                                                           secretarul comunei, 
                                                                               Bordea Stelică 


