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PRIVIND PASTRAREA CURATENIEI MUNICIPIULUI BUCURESTI DE CATRE POSESORII DE ANIMALE DE
COMPANIE
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCURESTI
HOTARARE
privind pastrarea curateniei Municipiului Bucuresti de catre posesorii de animale de companie
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General precum si raportul de specialitate al Directiei
Protectiei Mediului si Educatie Eco – Civica;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
Tinand seama de art. 4 pct. 2 alin. ( b ) din anexa la Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Conventiei
europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Strasbourg la 23 iunie 2003 ;
In temeiul art. 38 alin. ( 3 ) si art. 46 alin. ( 1 ) din Legea 215 / 2001 a administratiei publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
CONSILIUL GENERAL AL MINICIPIULUI BUCURESTI
H OT A R E S T E :
Art. 1
Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei asfaltate, trotuare) a cainilor de companie, fara
ca proprietarul acestuia sa dispuna de materiale necesare pentru curatirea locului si evacuarea dejectelor
fiziologice, respectiv excrementele.
Art. 2 Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti are obligatia de a pune la dispozitie, in
parcurile pe care le are in administratie, spatii bine dimensionate, amenajate corespunzator (dale de beton sau
gazon, pentru a evita producerea noroiului in zilele ploioase) unde proprietarii de animale de companie sa aiba
posibilitatea de a-si plimba animalele.
(2)

Aceeasi obligatie revine si administratiilor domeniului public din sectoarele 1 – 6 pentru parcurile aflate
in administrarea lor.

(3)

De asemenea trebuie efectuata dezinfectia si spalarea spatiilor amenajate in cadrul parcurilor, cel putin o
data pe luna de catre personalul din cadrul Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti .

Art. 3- Se interzice plimbarea cainilor de companie prin parcuri si gradini fara lesa, iar cei din
categoria cainilor agresivi fara botnita, unde proprietarul animalului de companie trebuie sa pastreze curatenia.
Art. 4- Prin materiale necesare pastrarii curateniei, in temeiul art.1, se intelege fie ca proprietarul sa aiba
asupra sa matura, faras si punga de unica folosinta, fie manusi si pungi de unica folosinta .
(2) Administratia publica are obligatia de a aduce la cunostinta populatiei si de a promova aceasta actiune de
a pastra curatenia domeniului public, prin mijloace de informare in masa si prin orice alte mijloace de care
dispune (afise, pliante, s.a.m.d.).
Art.5- Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 1 milion la 5 milioane ROL (100 – 500 lei RON).
Art. 6- Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de catre Primarul General, prin
imputernicitii acestuia si Politia Comunitara.
Art. 7- Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul local al Municipiului Bucuresti.
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din
data de 20.10.2005.
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