
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 29 septembrie 2016                                                            nr.7/24(12/24)-XXV 
 
Cu privire la reducerea numărului de cîini 
comunitari (vagabonzi) în teritoriul oraşului 
Cahul şi satului Cotihana. 
 

În temeiul art.4 din Constituţia R.Moldova, art.11 și art.12  din Convenţia Europeana 
pentru protecţia animalelor de companie, art.14 alin.(1), alin.(2) lit.x) din Legea R.Moldova 
nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, avînd în vedere, că, în urma 
atacurilor cîinilor comunitari şi a consecinţelor sale, locuitorii, mai cu seamă copii, suferă în mod 
incontestabil, atît din punct de vedere fizic, cît şi psihic, ținînd cont, că măsurile anterioare luate 
în vederea reducerii numărului de cîini comunitari nu au atins scopul scontat, iar problema în 
cauză impune adoptarea unor măsuri de urgenţă, ori altfel ciinii comunitari prezentînd un pericol 
real pentru sănătatea şi viaţa populaţiei, în condiţii de forţă majoră, luînd în consideraţie avizul 
comisiei consultative de specialitate, Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se autorizează Asociaţia Obştească „Asociaţia pentru protecţia animalelor din 
oraşul Cahul” (preşedinte – Papanea Alina), de a captura cîinii comunitari (vagabonzi) de pe 
teritoriul oraşului Cahul şi satului Cotihana, cu aplicarea lansatorului de plasă, începînd cu data 
de 20.10.2016. 

2. AO „Asociaţia pentru protecţia animalelor din oraşul Cahul”, în comun cu personalul 
Azilului de cîini din or.Cahul, va întocmi un grafic de capturare a cîinilor comunitari 
(vagabonzi), ultimul fiind aprobat de către primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae.  .  

3. Primarul oraşului Cahul, dl Dandiş Nicolae, va pune la dispoziţia AO „Asociaţia 
pentru protecţia animalelor în oraşul Cahul” o unitate de transport, în scopul evacuării cîinilor 
comunitari (vagabonzi). 

4. De examinat posibilitatea achiziţionării, în perspectivă, a unei arme cu somnifere. 
5. Secretarul-interimar al Consiliului orăşenesc Cahul, dna Nistirenco Larisa, va aduce la 

cunoştinţa publică prezenta decizie, cît şi informaţia privind numărul cîinilor capturaţi, prin 
intermediul mijloacelor de informare în masă şi paginii web a Primăriei.  

6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiilor consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul: 

- pentru buget, finanţe, impozite şi taxe locale, tarife, industrie şi comerţ, business şi 
atragerea investiţiilor (preşedinte – dna Fulea Tatiana); 

- pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, urbanism, funciare, locative, imobil 
şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu); 

- pentru activităţi social-culturale, educaţie, tineret şi sport, drept, protecţie socială, 
sănătate publică, turism şi culte (preşedinte – dna Maria Rîbacova). 
 

 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează: 
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 
  
 


