
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАГУЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

Întocmit: R.Arsenii, T.Sîrbu, N.Culeva 
Coordonat: N.Dandiş 
Vizat: Şt.Mîndru 
 

din 30 septembrie 2015                                                          nr.2/24-XXV 
 
Cu privire la amplasarea Azilului pentru cîinii 
fără stăpîn. 
 
 În temeiul art.14 alin.(2) lit.s1) din Legea R.Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, întru  executarea Ordinului Ministerului Mediului şi 
amenajării teritoriului nr.426 din 27.10.2000 „Cu privire la aprobarea Regulilor de întreţinere a 
cîinilor în localităţile Republicii Moldova”, examinînd demersurile  conducătorilor instituţiilor 
de învăţămînt şi cererile cetăţenilor, şi excluderea cazurilor de îmbolnăvire de rabie, în 
conformitate cu decizia Consiliului orăşenesc Cahul nr.1/4-XXV din 28.07.2015 “Cu privire la 
împuternicirea exercitării atribuţiilor de secretar al Consiliului orăşenesc Cahul”, luînd în 
consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se acceptă varianta de amplasare a Azilului pentru cîinii fără stăpîn în blocul cu 
numărul cadastral 1701124.032.01, ce aparţine SA „Combinatul materialelor de construcţie din 
or.Cahul”, şi terenul aferent cu suprafaţa de 0,3020 ha – proprietate a unităţii administrativ-
teritoriale. 

2. Se autorizează primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, să încheie contract de 
locaţiune a blocului cu SA „Combinatul materialelor de construcţie din or.Cahul” pe un termen 
de 10 (zece) ani din momentul funcţionării Azilului, apreciind cuantumul minim al chiriei în 
corespundere cu Legea bugetului de stat pentru anul 2015. 
 3. Primăria oraşului Cahul: 

- va efectua lucrări de amenajare necesare pentru asigurarea condiţiilor optime de plasare 
şi întreţinere a cîinilor fără stăpîn în Azil; 

- va coordona amplasarea Azilului pentru cîinii fără stăpîn cu serviciile abilitate: Direcţia 
raională pentru siguranţa alimentelor, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Situaţii Excepţionale, 
Agenţia Ecologică, ICS ,,Red Sud Union Fenosa” SA; 

- va elabora Regulamentul cu privire la funcţionarea Azilului pentru cîinii fără stăpîn; 
- va estima cheltuielile de întreţinere a Azilului în scopul includerii în bugetul oraşului 

Cahul pentru anul 2016 şi identificării altor surse externe (granturi, sponsorizări). 
4. Executarea prezentei decizii se pune pe seama primarului oraşului Cahul, dl Dandiş 

Nicolae, şi şefului grupului de salubrizare şi amenajare a teritoriului al Primăriei oraşului Cahul, 
dl Chiţaniuc Gavril. 
 5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate ale Consiliului orăşenesc Cahul (preşedinţii – dna Fulea Tatiana, dl Renţa Sergiu 
şi dna Rîbacova Maria). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Sergiu RENŢA  
 
Secretarul-intermar 
al Consiliului orăşenesc Cahul                              Larisa NISTIRENCO 


