
Republica Moldova Республика Молдова  
CONSILIUL  

MUNICIPAL BĂLŢI 

СОВЕТ  
МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ  

 
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 
nr. _____  

din ____________ 2021 
 

 

Proiect 

 
Cu privire la aprobarea Regulilor de întreținere a câinilor,  

pisicilor și altor animale de companie pe teritoriul  

municipiului Bălți și a Regulamentului privind capturarea  

animalelor de companie fără supraveghere din teritoriul  

municipiul Bălți, colectatrea cadavrelor animalelor  

decedate și înmormântarea (eliminarea) lor 

 

În temeiul art. 14 alin. (2) lit. s1) din Legea privind administrația publică locală nr. 436-

XVI din 28.12.2006, Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002, 

Codului contravențional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, Codului penal al 

Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Legii privind activitatea sanitar-veterinară 

nr. 221-XVI din 19.10.2007 și având în vedere necesitatea de a actualiza Regulile de 

întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe teritoriul municipiului Bălți, 

aprobate prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 5/14 din 24.10.2010 și de a eficientiza 

implementarea activităților de capturare a animalelor fără supraveghere și gestionare a 

numărului acestora pe teritoriul municipiului Bălți, colectarea cadavrelor animalelor decedate 

și înmormântarea (eliminarea) lor, - 

 

Consiliul municipal Bălţi DECIDE: 

 

1. Se aprobă „Regulile de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe 
teritoriul municipiului Bălți”, în redacție nouă (Anexa nr. 1). 

2. Se aprobă „Regulamentul privind capturarea animalelor de companie fără supraveghere din 

teritoriul municipiul Bălți, colectatrea cadavrelor animalelor decedate și înmormântarea 
(eliminarea) lor” (Anexa nr. 2). 

3. Primarul municipiului Bălți, dl Renato Usatîi, în termen de 3 luni: 
a) va organiza și asigura implementarea măsurilor de colectare, prelucrare și sistematizare 

a datelor, cu privire la numărul de animale de companie fără supraveghere din 
municipiul Bălți, în baza cărora se va elabora și se va aproba planul de acțiuni pentru 
gestionarea numărului de animale fără supraveghere (câini) din municipiul Bălți; 

b) va organiza și asigura implementarea măsurilor de creare, dezvoltare și introducere în 
municipiul Bălți, a unei baze de date electronice unice a animalelor de companie pentru 
a determina, în acest scop: 

- resursele financiare necesare pentru crearea, dezvoltarea și introducerea în 
municipiul Bălți, a unei baze de date electronice unice a animalelor de companie; 
- o persoană juridică, deținătoare a bazei de date electronice unice a animalelor de 
companie, pentru a încheia un acord (contract) cu acesta, privind condițiile și 

procedura de funcționare și înregistrare a animalelor de companie; 



c)  va stabili locuri speciale pentru plimbarea animalelor de companie pe teritoriul 
municipiului Bălți; 

d) va identifica locuri, în cadrul piețelor municipale, pentru vânzarea și procurarea 
animalelor de companie; 

e) va determina locurile speciale pentru înmormântarea animalelor de companie. 
4. Prezenta decizie se expediază Direcției teritoriale pentru siguranța alimentelor și 

Inspectoratul de poliție Bălți întru executarea controlului și asistenței pentru îndeplinirea 
cerințelor „Regulilor de întreținere a câinilor, pisicilor și altor animale de companie pe 
teritoriul municipiului Bălți” și a „Regulamentului privind capturarea animalelor de 
companie fără supraveghere din teritoriul municipiul Bălți, colectatrea cadavrelor 

animalelor decedate și înmormântarea (eliminarea) lor”, în conformitate cu competența 
stabilită de legislația în vigoare. 

5. Primarul municipiului Bălți, anual, de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, va 
informa Consiliul municipal Bălți, cu privire la mersul implementării deciziei. 

6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina comisiei consultative de 
specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor și protecția mediului. 

 

 

Preşedintele şedinţei a _______ 

a Consiliului mun. Bălţi 

 
Contrasemnează: 

Secretarul Consiliului mun. Bălţi                                                                                          Irina Serdiuc 

 

 


