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DECIZIE Nr.2/9 

din 30 martie 2017 
 

Cu privire la aprobarea unor reguli 

 

 În conformitate cu art.14  al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 

28.12.2006, art. 3,12 ale Legii privind descentralizarea administrativă nr.435-XVI din 

21.12.2006, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.494 din 06.05.1998 “Privind măsurile 

de combatere și profilaxie a rabiei”, Ordinul nr.426 din 27.10.2000 al Ministerului Mediului și 

Amenajării Teritoriului “Cu privire la aprobarea regulilor de întreținere a cîinilor în localitățile 

Republicii Moldova”, în scopul reglementării modalității și regulilor de întreținere a cîinilor, 

pisicilor și altor animale, soluționării problemei animalelor vagabonde, întru prevenirea și 

combaterea bolilor de rabie și altor boli comune oamenilor și animalelor și examinînd informația 

prezentată de către dna A. Gafeli, primarul comunei Coşniţa, Consiliul local DECIDE: 

 

1. Se ia act de informația prezentată. 

2. Se aprobă regulile de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale și de asigurare a 

ordinii publice și curățeniei în teritoriul comunei Coşniţa (anexă). 

3. Conducătorii instituțiilor publice, organizațiilor, întreprinderilor din teritoriul localității, 

indiferent de forma de proprietate, precum și persoanele particulare, vor respecta 

întocmai prevederile prezentelor reguli. 

4. Agenții economici și instituțiile de stat sunt obligați în termen de 20 zile să instaleze lăzi 

pentru colectarea deșeurilor și evacuarea sistematică a acestora la gunoiște. 

5. Se pune în sarcina inspectorilor de sector (dl. S.Chetruşca şi A.Dicusar) împreună cu 

președintele comisiei administrative (dl. A. Grigoraş). 

6. Persoanele, vinovate de încălcarea prezentelor reguli, de cauzarea pagubelor sănătății sau 

proprietății cetățenilor, poartă răspundere personală, conform legislației în vigoare. 

7. Prezenta decizie se aduce la cunoștința publică tuturor cetățenilor din localitate prin 

intermediul panourilor informaționale și mass-media electronică. 

8. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina dl. A.Gafeli, primarul 

comunei. 

 

Au votat: Pentru-15 

 

Președintele ședinței                Victor  BULAT   

 

Secretarul Consiliului    Ina DANILOV 
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   Anexă 

la Decizia consiliului local 

nr.2/9 din 30.03.2017 

 

 

REGULILE 

de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale (bovine, ovine, caprine, cabaline și păsări)  

și de asigurare a ordinii publice și curățeniei în teritoriul comunei Coşniţa 

 

I. Dispoziții generale 

 

1.1. Prezentele reguli sînt elaborate în scopul reglementării modalității și regulilor de întreținere a cîinilor, 

pisicilor și altor animale (bovine, ovine, caprine, cabaline și păsărilor) și a soluționării (luării sub control) 

a problemei animalelor vagabonde. 

1.2. Prevederile prezentelor reguli stabilesc drepturile și obligațiunile proprietarilor și posesorilor de cîini, 

pisici și alte animale, adică persoanelor fizice și juridice, indiferent de forma de organizare, precum și a 

autorităților locale, în scopul prevenirii și evitării rabiei și altor boli infecțioase, comune animalelor și 

omului. 

1.3. Prezentele reguli au ca scop unificarea eforturilor tuturor organelor și persoanelor interesate în 

soluționarea problemei deținerii, evidenței și vaccinării animalelor domestice, respectării normelor și 

regulilor sanitar-veterinare și de întreținere a cîinilor, pisicilor și altor animale, pentru asigurarea 

locuitorilor comunei Coşniţa a unui mod civilizat de coexistență. 

1.4. Prevederile prezentelor reguli sunt obligatorii pentru toți posesorii de cîini, pisici și alte animale 

(bovine, ovine, caprine, cabaline și păsărilor) localizaţi pe teritoriul comunei Coşniţa. 

 

II. Întreținerea animalelor productive și păsărilor 

 

2.1. Întreținerea animalelor productive și păsărilor se permite numai în încăperi speciale corespunzător 

amenajate sau în teritorii separate, coordonate cu organele administrativ-teritoriale, de supraveghere și 

control în modul stabilit. 

2.2. Locurile de întreținere ale animalelor productive și păsările trebuie să fie îngrădite cu gard de o 

înălțime de nu mai puțin de 1,5m, iar adăpostul de întreținere trebuie să fie amenajat și dotat conform 

particularităților biologice ale speciilor de animale și păsări. 

2.3. Toate persoanele fizice și juridice, proprietari și deținători de animale productive și păsări, sunt 

obligate ca, în decurs de 7 zile de la cumpărarea/ dobîndirea animalelor productive și păsărilor, să anunțe 

Primăria și medicul veterinar de liberă practică. 

2.4. Persoanele fizice și juridice posesori de cîini, pisici, deținători de animale productive și păsări, sunt 

obligate: 

a) să poarte întreagă răspundere cît privește asigurarea și garantarea sănătății animalelor și 

păsărilor, protecției lor, protecției mediului și a salubrității produselor obținute de la ele sau din abatajul 

lor. 

b) să anunțe, fără întîrziere, Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari și Primăria, 

despre apariția suspiciunilor sau îmbolnăvirilor la animale și păsări, iar pînă la sosirea medicului veterinar 

oficial, să izoleze forțat animalele bolnave, pierite, ucise sau tăiate clandestin, fiind interzisă folosirea sau 

comercializarea cărnii sau a altor produse, subproduse și semifabricate provenite de la aceste animale, 

fără aprobarea medicului veterinar de stat teritorial. 

c) să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari și Primăria despre 

dobîndirea, cumpărarea, înstrăinarea, vînzarea, dispariția, moartea, tăierea de animale și orice alte 

evenimente privind mișcarea lor. 

d) să prezinte animalele pentru efectuarea acțiunilor medicale veterinare de interes public, la 

locul, data și ora stabilite de medicul veterinar de liberă practică. 

e) să respecte condițiile stabilite de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor 

Dubăsari. 

f) să acorde sprijin Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari și să contribuie la 

efectuarea acțiunilor medicale veterinare de interes public, inclusiv la imunizarea profilactică și curativă a 

animalelor și păsărilor. 

g) să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Animalelor Dubăsari și să solicite certificatul 

sanitar-veterinar Formularul 1, ori alte documente necesare în vederea mișcării sau transportării 

animalelor și păsărilor. 

h) să prezinte, la solicitare, Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari originalele 

sau copiile documentelor și certificatelor ce însoțesc animalele și păsările. 



i) să comercializeze materie primă, produse și subproduse provenite de la animale și păsări în 

baza certificatului sanitar-veterinar, Formularul 2. 

j) să aplice condițiile sanitar-veterinare privind cerințele de igienă umană și animală, de 

întreținere, nutriție, îngrijire, reproducție și folosire rațională a animalelor, precum și măsurile 

suplimentare stabilite de către Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari pe aceste 

domenii. 

k) să aplice măsurile sanitar-veterinare privind prevenirea bolilor animalelor sau prevenirea 

răspîndirii acestora în teritoriu. 

l) să recupereze părţii afectate daunele pricinuite de animal. 

2.5. Se interzice pășunatul bovinelor, ovinelor, caprinelor și altor animale (cu sau fără crotalie), înainte de 

1 Mai (pe terenurile publice de păşune), în preajma drumurilor naționale, raionale, în locuri publice și pe 

malul r. Nistru la o distanță de 30 metri. 

2.6. Pășunatul se permite doar animalelor identificate (crotaliate) numai în locuri speciale (pe pășune), 

care sunt înregistrate și au destinație de teren pentru pășunarea animalelor. 

2.7. Se obligă deținătorii de bovine să ducă/ să aducă animalele la pășunat legate de funie. 

2.8. Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de animale productive și păsări permanent vor 

asigura: 

a) respectarea prezentelor reguli de întreținere a animalelor productive și păsărilor în teritoriul 

primăriei. 

b) menținerea curățeniei în adăposturile de întreținere a animalelor productive și păsărilor și teritoriile 

adiacente. 

c) efectuarea regulată a dezinsecției, dezinfecției și deratizării adăposturilor de întreținere a animalelor 

productive și păsărilor. 

2.9. Sacrificarea animalelor productive mari se va efectua numai cu permisiunea și sub supravegherea 

specialistului medical veterinar oficial. 

2.10. După efectuarea examenului medical-veterinar sau investigațiilor de laborator corespunzătoare, 

cadavrele de animale și păsări se expediază la cimitirul de animale cu mijloacele și forțele proprii ale 

proprietarului/ deținătorului și cele specializate, după cum urmează: 

a) cadavrele animalelor și păsărilor pierite în urma bolilor ne-infecțioase se expediază de către 

deținători sau proprietari de sinestătător. 

b) în cazul pieririi animalelor și păsărilor din motivul bolilor contagioase cadavrele sunt expediate 

în condiții speciale, conform prescripțiilor Direcției Raionale pentru Siguranța Animalelor Dubăsari. 

 

III. Întreținerea cîinilor și pisicilor 

 

3.1. Toate persoanele fizice și juridice, posesorii de cîini și pisici sunt obligați: 

 a) anual să vaccineze animalele împotriva rabiei. Acestei vaccinări sunt supuși cîinii și pisicile 

începînd cu vîrsta de 3 luni. 

b) să respecte regulile veterinare și de zooigienă privind întreținerea, hrănirea și îngrijirea 

acestora, precum și cerințele stabilite de organele serviciului sanitar-veterinar. 

c) imediat să anunțe medicul veterinar de liberă practică despre îmbolnăvirea sau decesul 

animalelor ce le aparțin. 

d) imediat să anunțe Direcția Raională pentru Siguranța Alimentelor Dubăsari despre cazurile de 

mușcături provocate oamenilor sau animalelor de către animalele ce le aparțin, iar animalele care au 

mușcat pe cineva imediat să fie izolate, asigurînd supravegherea lor pînă la sosirea medicului veterinar de 

liberă practică. 

e) să prezinte la cererea Direcției Raionale pentru Supravegherea Alimentelor Dubăsari cîinii și 

pisicile pentru efectuarea controlului, investigațiilor diagnostice și vaccinărilor profilactice. 

f) să întrețină cîinii în legătoare sau volieră și să ia măsurile necesare pentru a nu lăsa animalele 

să devină libere în afara curții, pentru excluderea posibilității de traumare persoanelor. 

g) să plimbe cîinii numai în locurile destinate acestui scop și nici într-un caz în scuare, pe 

teritoriul grădinițelor, școlilor şi grădinilor publice. 

h) să plimbe cîinii numai la curelușă cu zgardă, iar cîinii agresivi și cu botnițe, asigurînd totodată 

curățenia dejecțiilor lăsate de acestea. 

i) în caz de deces, cadavrele animalelor urmează a fi expediate la cimitirul de animale cu 

mijloacele proprii ale proprietarului/ deținătorului de animale. 

j) se interzice întrarea cu cîini în magazine, piețe, transport public, încăperi pentru copii, locuri de 

odihnă și folosință comună, plimbarea cîinilor în parcuri, scuaruri, stadioane, pe terenuri de joacă pentru 

copii, instituții de învățămînt, plajă și alte locuri de odihnă și de folosință comună în afara celor stabilite. 

k) se interzice scăldatul cîinilor și pisicilor în bazinele publice de apă. 

3.2. Deținătorii de cîini au dreptul: 



 a) să țină cîinii în curțile particulare legați sau liberi, dacă curțile sunt îngrădite bine. 

 b) pe terenurile întreprinderilor să întrețină cîinii numai legați. 

 c) să plimbe cîinii, să-i deplaseze numai cu lese scurte, iar cîinii agresivi vor fi echipați și cu 

botniță. 

 

IV. Asigurarea ordinii publice și curățenie 

 

4.1. Se interzice: 

 a) aruncarea, păstrarea, depozitarea deșeurilor de orice proveniență în străzi, parcuri publice, rîpi 

și alte terenuri publice. 

 b) păstrarea mașinilor, tractoarelor, tehnicii agricole, căruțelor în stradă și pe alte terenuri publice 

mai mult de 72 ore. 

 c) păstrarea materialelor de construcție (nisip, pietriș, „muluză”, piatră, cărămidă, plite din beton, 

lemn ș.a.) în stradă nu mai mult de 10 zile, cu amenajarea ulterioară a terenului, iar în cazul construcției 

casei de locuit, solicitînd autorizaţia de la primărie, pînă la 30 zile. 

 d) păstrarea nutrețurilor (paie, fîn, porumb etc.) în drum și în locurile publice. 

 e) arderea deșeurilor de orice provenință. 

 f) construcția gropilor și haznalelor de acumulare a deșeurilor şi apelor reziduale în străzi. 

 g) folosirea focurilor de artificii mai tîrziu de orele 23.00 cu excepţia zilei de revelion. 

4.2 Se interzice: 

             a) plantarea a oricăror tipuri de arbori şi/sau arbuşti pe teritoriul public fără coordonarea 

prealabilă cu autoritatea publică locală. 

b) crearea unor impiedimente, baraje, canale pe căile/drumurile locale. 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului local        I. Danilov 

 


