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DREPT LA REPLICĂ

referitor la informația lansată în spațiul public ”Primăria Alexandria pompează milioane de lei într-o
firmă care funcționează ilegal. Justiția doarme”, publicată în data de 06.04.2022, pe site-ul

www.globalteleorman.com

Față de cele publicate de dvs. facem următoarele precizări, pentru corecta informare a cetățenilor,
și solicităm publicarea prezentului drept la replică în aceleași condiții în care ați publicat materialul inițial,
pe site-ul dvs.

Referitor la afirmația ”Lagărul de concentrare pentru animale fără adăpost (…) a primit din bugetul 
primăriei suma de 2.577.000 lei, 515.000 euro, pentru gestionarea serviciilor aferente (…), precizăm faptul 
că plafonul sumei de 2.577.000 lei (515.000 Euro) este valoarea maximă pentru o perioadă de 4 (patru) 
ani și nu pe un singur an, așa cum dvs. ați insinuat prin ”(…) primăria a continuat să pompeze bani anual 
în acest adăpost fantomă (…)”, dar și ” (…) pentru că anual se aloca aproximativ 100.000 mii euro pentru 
întreținerea angajaților cu buletin de partid și nu a câinilor (…), informația fiind publicată pe site-ul Global 
Teleorman.

Precizăm în mod clar faptul că Primăria Municipiului Alexandria nu alocă bani Serviciului Sanitar 
Veterinar în situația în care serviciile nu sunt asigurate conform cerințelor prevăzute prin contract. 
Valoarea serviciilor este facturată către instituție, în funcție de acțiunile derulate pe parcursul unei luni, 
potrivit următoarelor activități specifice Serviciului Sanitar Veterinar:

- capturare câini fără stăpân;

- crotaliere;

- cazare și îngrijire;

- vaccinare antirabică, deparazitare, microcipare în urma adoptării acestora;

- eutanasierea câinilor bolnavi și a celor foarte agresivi, când este cazul;

- sterilzarea câinilor (femelelor);

- acțiuni sanitar veterinare de dezinfecție, dezinsecție și deratizare;
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- acțiuni de ecarisare pe raza municipiului Alexandria;

- colectarea și transportul deșeurilor animaliere, când este cazul, prin contract de neutralizare cu 
firmă specializată.

Încasările pe parcursului unui an se ridică la suma de 648.621 lei, cu aproximație, din care 
546.118 lei de la Primăria Municipiului Alexandria și 102.503 lei de la alte U.A.T.-uri.

Precizăm, legat de cheltuielile privind  salarizarea personalului angajat în cadrul Serviciului Sanitar 
Veterinar, în număr de 8 persoane și nu 7, că sunt în valoare de 181.022 lei/ an, iar plățile către asigurările 
sociale, sănătate și către bugetul de stat ajung la valoarea de 200.322 lei/ an. Mai mult decât atât, 
cheltuielile privind utilitățile, hrana pentru câini, tratament, material sanitar veterinare, instrumentar 
(seringi capturare, obturatori, butelii CO2, ace capturare) se ridică la valoarea de 166.465 lei/ an.

Totodată, potrivit afirmației dvs. ” (…) Burcea Florin, de unde încasează un salariu lunar de 6250 
lei, care are funcția de administrator al firmei SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L Alexandria, de unde 
mai încasează suma de 2300 lei lunar (…)”, precizăm că dl. Burcea Florin, membru în consiliul de 
administrație al S.C. Serviciul Sanitar Veterinar S.R.L. beneficiază, potrivit legislației în vigoare, de suma de 
204 lei/ lună. 

Referitor la ”(…) primăria Alexandria a alocat suma de peste 269.000 mii euro pentru amenajarea 
adăpostului pentru câini, dar nu știe nimeni cum au făcut acele amenajări și ce fel de materiale au folosit, 
căci adăpostul pentru câini arată mai degrabă a lagăr de concentrare pentru animale. Pe 30 de cușete 
pentru câini și niște garduri de împrejmuire, Primăria Alexandria a cheltuit peste 10 miliarde lei vechi (…)”,
precizăm în mod clar faptul că valoarea investiției a fost de aprox. 80.000 lei, și nu 269.000 lei așa cum 
dvs. ați precizat, lucrările fiind executate de către S.C. ASCE S.R.L. Alexandria, firmă ce aparține Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria.

S.C. SERVICIUL SANITAR VETERINAR S.R.L. Alexandria este serviciul care reprezintă siguranța 
cetățeanului, înțeles probabil de cetățenii care au apelat, și apelează în continuare pentru serviciile 
noastre. 

În încheiere, dacă iubiți animalele și în mod special câinii fără stăpân, S.C. SERVICIUL SANITAR 
VETERINAR S.R.L. Alexandria vă așteaptă cu mare drag la punctul de lucru al societății din strada Dunării, 
nr. 370 CTZ, pentru a adopta un patruped care să vă facă viața mai frumoasă.
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