
         REPUBLICA MOLDOVA                                                                      РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 
CONSILIUL ORĂŞENESC CAHUL                                                    КАХУЛСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

 

D E C I Z I E 
 

 
din 10 martie 2017                                                                        nr.2/9(16/9)-XXV 
  
Cu privirea la reducerea numărului de cîini 
comunitari (vagabonzi) în teritoriul oraşului 
Cahul şi satului Cotihana. 
 

În temeiul art.14 alin.(1), alin.(2) lit.x) din Legea R.Moldova nr.436- XVI din 28.12.2006 
„Privind administraţia publică locală”, art.4 din Constituţia R.Moldova, art.11 și art.12 din 
Convenţia Europeana pentru protecţia animalelor de companie, care permite sacrificarea 
animalelor fără stăpîn, reţinînd 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 cîinii comunitari prezentînd un pericol real pentru sănătatea şi viaţa populaţiei, 
în stare de externă necesitate, luînd în consideraţie avizul comisiei consultative de specialitate, 
Consiliul orăşenesc Cahul 
 

D E C I D E : 
 

1. Se autorizează sacrificarea (nimicirea) cîinilor comunitari (vagabonzi), prin aplicarea 
armelor de foc cu țeavă lisă, în perioada 20.03.2017 – 20.04.2017. 

2. Se pune pe seama viceprimarului oraşului Cahul, dna Romaniuc Tatiana, implicarea, în 
procesul de sacrificare a cîinilor, Asociaţiei Vînătorilor şi Pescarilor din raionul Cahul 
(preşedinte – dl Bragajiu Vladimir), punînd la dispoziţia ultimei numărul necesar de cartuşe. 

3. În vederea executării prezentei decizii primarul oraşului Cahul, dl Dandiș Nicolae: 
- va elabora şi va coordona cu Inspectoratul de Poliție Cahul şi Asociaţia Vînătorilor şi 

Pescarilor din raionul Cahul, în vederea asigurării ordinii publice, graficul de sacrificare a 
cîinilor pe sectoare şi familiarizarea locuitorilor cu data şi timpul (orele), la care va fi efectuată 
sacrificarea cîinilor; 

- va determina sarcinile subdiviziunilor Primăriei oraşului Cahul şi a întreprinderilor 
municipale în vederea evacuării cadavrelor cîinilor sacrificaţi în maniera în care va fi asigurată 
sănătatea publică, cît şi principiul uman potrivit cărui sacrificarea cîinilor trebuie sa se facă cu 
minimum de suferinţa psihică a populaţiei. 

4. Cheltuielile ce țin de executarea prezentei decizii vor fi acoperite din mijloacele 
financiare alocate pentru salubrizare. 

5. Controlul asupra îndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei consultative 
de specialitate a Consiliului orăşenesc Cahul pentru servicii comunale, infrastructură, construcţii, 
urbanism, funciare, locative, imobil şi protecţia mediului (preşedinte – dl  Renţa Sergiu). 
 
 
Preşedintele şedinţei  
Consiliului orăşenesc Cahul        Tatiana FULEA 
  
Contrasemnează:  
Secretarul-interimar  
al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO 


	al Consiliului orăşenesc Cahul                                                         Larisa NISTIRENCO

