HOTĂRÂRE 243/2005
PRIVIND PĂSTRAREA CURĂŢENIEI MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI DE CĂTRE POSESORII DE ANIMALE DE
COMPANIE
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
HOTĂRÂRE
privind păstrarea curăţeniei Municipiului Bucureşti de către posesorii de animale de
companie
Având în vedere expunerea de motive a Primarului General precum şi raportul de
specialitate al Direcţiei Protecţiei Mediului şi Educaţie Eco – Civică;
Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului
Bucureşti;
Ţinând seama de art. 4 pct. 2 alin. ( b ) din anexa la Legea nr. 60/2004 privind ratificarea
Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la
23 iunie 2003;
În temeiul art. 38 alin. ( 3 ) şi art. 46 alin. ( 1 ) din Legea 215 / 2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL GENERAL AL MINICIPIULUI BUCUREŞTI HOTĂRĂŞTE:
Art. 1
Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei asfaltate, trotuare) a câinelui de
companie, fără ca proprietarul acestuia să dispună de materiale necesare pentru curăţarea
locului şi evacuarea dejecţiilor fiziologice, respectiv excrementele.
Art. 2
Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti are obligaţia de a pune la dispoziţie,
în parcurile pe care le are în administraţie, spaţii bine dimensionate, amenajate
corespunzător (dale de beton sau gazon, pentru a evita producerea noroiului în zilele
ploioase) unde proprietarii de animale de companie să aibă posibilitatea de a-şi plimba
animalele.
Aceeaşi obligaţie revine şi administraţiilor domeniului public din sectoarele 1 – 6 pentru
parcurile aflate în administrarea lor.
De asemenea trebuie efectuată dezinfecţia şi spălarea spaţiilor amenajate în cadrul
parcurilor, cel puţin o dată pe lună de către personalul din cadrul Administraţiei Lacuri,
Parcuri şi Agrement Bucureşti .

Art. 3
Se interzice plimbarea câinilor de companie prin parcuri şi grădini fără lesă, iar cei din
categoria câinilor agresivi fără botniţă, unde proprietarul animalului de companie trebuie
să păstreze curăţenia.
Art. 4
Prin materiale necesare păstrării curăţeniei, în temeiul art.1, se înţelege fie ca proprietarul
să aibă asupra să mătură, făraş şi pungă de unică folosinţă, fie mănuşi şi pungi de unică
folosinţă.
Administraţia publică are obligaţia de a aduce la cunoştinţa populaţiei şi de a promova
această acţiune de a păstra curăţenia domeniului public, prin mijloace de informare în
masă şi prin orice alte mijloace de care dispune (afişe, pliante, ş.a.m.d.).
Art. 5
Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 1 milion la 5 milioane ROL (100 – 500 lei RON).
Art. 6
Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se va face de către Primarul General, prin
împuterniciţii acestuia şi Poliţia Comunitară.
Art. 7
Sumele provenite din amenzile aplicate se fac venit la bugetul local al Municipiului
Bucureşti.

