HOTĂRÂRE 164/2004
PRIVIND MAJORAREA TAXEI PENTRU
ÎNCREDINŢAREA CÂINILOR REVENDICAŢI SAU
CERUŢI SPRE ADOPŢIE
(MODIFICATĂ PRIN HOTĂRÂREA 219/2004)
EMITENT: C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind majorarea taxei pentru Încredinţarea câinilor revendicaţi
sau ceruţi spre adopţie
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucureşti şi
Raportul comun de specialitate al Direcţiei Protecţia Mediului şi Educaţie Eco-civică şi
Administraţiei Pentru Supravegherea Animalelor;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
În conformitate cu art. 8 (2) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 155/21.11.2001 privind
aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin Legea nr.
227/23.04.2002;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea
reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi
privat de interes local;
În temeiul art. 38 (2) lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
cu modificările şi completările ulteriore,
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTARĂŞTE:
Art. 1
În Municipiul Bucureşti taxa unică pentru încredinţarea câinilor revendicaţi sau ceruţi
spre adopţie se stabileşte la 150 RON pentru fiecare câine.
Art. 2
Sunt scutite de la plata taxei unice prevăzute la art.1 persoanele care îşi pierd câinii şi îi
revendică, făcând dovada proprietăţii în termen de 7 zile de la aducerea câinilor în
adăposturile Administraţiei pentru Supravegherea Animalelor.
Art. 3

Sunt scutite de la plata taxei unice prevăzute la Art.1 organizaţiile de protecţia animalelor
care îndeplinesc următoarele condiţii:
- prezintă dovada deţinerii unui adăpost pentru cazarea câinilor fără stăpân, autorizat de
Direcţia Sanitar Veterinară a Municipiului Bucureşti sau direcţia sanitar-veterinară
judeţeană;
- prezintă copie după contractul de asistenţă sanitar-veterinară;
- declaraţie privind capacitatea de cazare a adăpostului deţinut pentru a fi evitată
suprapopularea adăpostului.
Art. 4
Primăria Municipiului Bucureşti şi Administraţia pentru Supravegherea Animalelor vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5
Hotărârea Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 128/2004 se abrogă.

