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Proiect 

 

 

                                                              Cancelariei de Stat a Republicii Moldova 

                                                                  Oficiul Teritorial Bălți 

                                                                  dlui Octavian Mahu 

                                                                  piața Independenței, 1  

mun. Bălți 

 

 

În conformitate cu art. 14 alin. (1) și (2) din Legea privind administraţia publică locală nr. 

436-XVI din 28.12.2006; art. 12, 14 din Legea cu privire la petiţionare nr. 190 din 19.07.1994, 

scrisoarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova nr. 1304/ОТ1–

362 din 08.05.2018 сu privire la soluționarea problemei animalelor maidaneze și lipsa unei 

construcții amenajate pentru distrugerea cadavrelor de animale și deșeurilor de origine animală, 

înregistrată în Primăria mun. Bălți sub nr. 03-06/1931 din 08.05.2018, adresată către Consiliul 

mun. Bălţi a fost examinată la şedinţa _____ al Consiliului municipal Bălţi din 

,,____”___________2018. 

   Ca urmare a examinării scrisorii, Consiliul municipal Bălți Vă aduce la cunoștință că 

pentru soluționarea problemei animalelor maidaneze din raza municipiului, la momentul actual 

pe terenul preconizat construcției din str. Șt. cel Mare, 189 mun. Bălți se efectuează lucrări de 

construcție în conformitate cu proiectul de execuție ,,Azil pentru adăpostirea pisicilor și 

câinilor fără adăpost”.  

 Privitor la amenajarea cimitirelor de animale (groapa Bekkari), Vă comunicăm că în 

conformitate cu Planul Urbanistic General (PUG) al mun. Bălți în raza municipiului lipsesc 

careva terenuri pentru construcția groapei Bekkari, ce ar corespunde normelor sanitar - 

veterinare și ecologice.  

Alternativ cimitirelor de animale (groapa Bekarii), PUG al mun. Bălți prevede utilizarea 

unor tehnologii mai avansate bazate pe folosirea procesului de piroliză termochimică la 

temperaturi înalte, adică distrugerea cadavrelor de animale prin incinerare. 

În prezent, administrația ÎM ,,DRCD Bălți” negociază cu o companie străină în 

achiziționarea utilajului pentru incinerarea cadavrelor de animale. 

La fel administrația ÎM ,,DRCD Bălți” este în proces de obținere a avizelor necesare de la 

instituțiile statului de profil. 
 

 

Preşedintele şedinţei a XI 

ordinară a Consiliului mun. Bălţi        

 
Executor: V. Zincovschii, Şef al Direcției gospodărie comunală 
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