
 

  

REPUBLICA MOLDOVA                                   РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

 

Oraşul Ocniţa               Город  Окница 

PRIMĂRIA                   ПРИМЭРИЯ 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

  15 august  2022                                                                                                              nr. 61 

 

 

  Cu privire la  gestionarea populației  cîinilor maidanezi    

   

 

      Avînd în vedere că   gestionarea populației  cîinilor   fără stăpîn  pe teritoriul orașului este 

insuficientă , în urma adresărilor  cetățenilor localității cu privire la   înlăturarea cazurilor  provocate 

de  animalele maidaneze   , în conformitate  cu prevederile Regulamentului Cu privire la aprobarea 

Regulilor de întreţinere a cîinilor în or. Ocniţa, raionul Ocniţa , art.29 şi art. 32 alin.(1)  din Legea 

privind  administraţia publică locală, nr. 436  din 28.12.2006,  

 

   DISPUN : 

 

   1. Se aprobă planul de  măsuri imediate în vederea  ameliorării fenomenului  cîinilor fără stăpân 

din orașul Ocnița. 

  2. Se interzice persoanelor fizice să hrănească  și să  întrețină  cîinii fără stăpîn  pe teritoriul  

parametrilor , scuarurilor , pe spațiile din preajma grădinițelor de copii și școlilor 

  3.Se interzice persoanelor juridice sau  fizice  care gestionează  suprafețe de teren , garaje , piețe , 

uzine , parcări  auto și/sau alte spații private , să întrețină  cîini  fără  supraveghere. 

  4. Controlul asupra executării  prezentei  dispoziții se pune în sarcina  dlui Marcel Gîrtopan , 

viceprimar al or. Ocnița și  ÎM ” Apă Canal Ocnița” 

 

 

 

 

    

Primarul orașului Ocnița                                                                                 Victor Artamaniuc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Planul de măsuri 
în vederea  ameliorării situației de gestionare a  cîinilor  fără stăpîn  în orașul Ocnița  pentru 

perioada  

01.09.2022-31.12.2022 

 

№ 

d/o 

Denumirea acțiunii Indicatorii de 

performanță 

Perioada de 

realizare 

Responsabil 

1 Încheierea  contractului de   

de prestări servicii  de 

capturare a cîinilor  fără 

stăpîn  /atragerea  unor 

specialiști / 

Capturarea , 

sterilizarea  și 

vaccinarea a min. 1 

cîine/zi. 

01.09 -30.12.2022 ÎM” Apă Canal 

Ocnița” 

2 Organizarea procedurilor  

de achiziție , încheierea 

contractului de prestării 

servicii  de sterilizare  și 

vaccinare a cîinilor 

maidanezi 

Specialist în 

ramură 

Contract încheiat 

Septembrie 2022 ÎM” Apă Canal 

Ocnița” 

3 Amenajarea unui teren  

întru utilizarea  în calitate  

de adăpost pentru cîinii 

capturați. 

 01.09.- 10.09.2022 ÎM” Apă Canal 

Ocnița” 

4 Inspectarea parcărilor auto, 

piețelor , garajelor 

,depozitelor  , caselor  

nefinalizate/abandonate  și 

informarea proprietarilor 

despre capturarea și 

transportarea   cîinilor  fără 

stăpîn  pentru efectuarea  

procedurilor de sterilizare și 

vaccinare. 

Număr de obiective 

inspectate 

Număr de cîini 

capturați  și 

sterilizați 

01.09-30.12.2022 ÎM” Apă Canal 

Ocnița„ 

Specialist în 

domeniu/conform 

contractului/ 

5 Informarea  în mass- media  

despre  implementarea   

măsurilor   în vederea 

ameliorării  situației  cîinilor  

fără stăpîn  în orașul Ocnița    

 

Notă informativă lunar Primăria or. Ocnița  

Specialist în 

domeniu 

 


