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Consiliul General al Municipiului Bucure~ti 

HOTARARE 
prin care se aproba transferul pasarilor exotice aflate in gestiunea Administratiei Lacuri, 

Parcuri ~i Agrement Bucure~ti, cu titlu gratuit, catre Administratia Gradina Zoologica 
Bucure~ti, precum ~i catre alte gradini zoologice sau rezervatii apartinand alter 

UAT-uri, asociatii ~i organizatii pentru protectia animalelor din Romania 

Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucure~ti nr. 
2604/09.04.2021 §i raportul comun de specialitate al Directiei de Mediu, al Administratiei Lacuri, 
Parcuri ~i Agrement Bucure~ti ~i al Administratiei Gradina Zoologica nr. 2039/17.03.2021; 

Vazand avizul Comisiei de ecologie, protectia mediului ~i igienizare nr. 5/26.04.2021 ~i 
avizul Comisiei juridice ~i de disciplina nr. 149/26.04.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucure§ti; 

Tn conformitate cu prevederile: 
Art. 25 ~i art. 28 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificata ~i completata prin 
Hotararea de Guvern nr. 864/2020; 
Art. 3, art. 5 lit. e) ~i art. 6 alin. (1) din Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, 
completata de Legea nr. 9/2008,republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Legii 191/2002 a gradinilor zoologice ~i acvariilor publice, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
Ordinului nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucure~ti nr. 170/2017 privind aprobarea 
"Strategia pentru protectia si bunastarea animalelor in Municipiul Bucuresti; 
Tn temeiul prevederilor 'art: 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s) ~i art. '139 alin. (3) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURE$TI 
HOTARA$TE: 

Art.1 Se aproba transferul tuturor pasarilor exotice aflate in gestiunea Administratiei 
Lacuri, Parcuri ~i Agrement Bucure~ti , cu titlu gratuit, catre Administratia Gradina Zoologica 
Bucure~ti, precum ~i catre alte gradini zoologice sau rezervatii apartinand altor UAT-uri, asociatii 
~i organiza1ii pentru protectia animalelor din Romania, Tn masura de a le asigura bunastarea ~i 
serviciile veterinare obligatorii prin lege. 

Art.2 Tn vederea aducerii Ia indeplinire a prezentei hotarari, prin 
a aparatului de specialitate, se vor identifica institutiile ~i or 1~t1 
acestora si care in eplinesc conditiile articolului 1. ~ 
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Art.3 Transferul se va face Tn baza unui protocol Tncheiat intre Administratia Lacuri, 
Parcuri ~i Agrement, cu fiecare institutie sau organizatie care preia un numar de pasari exotice 
din gestiunea Administratiei Lacuri, Parcuri ~i Agrement Bucure~ti. Cheltuielile cu transportul, 
evaluarea starii de sanatate ~i carantinarea revin Tn sarcina unitatii primitoare. 

Art.4 Se Tmputernice?te Primarul General al Municipiului Bucure~ti sa ia toate masurile 
necesare pentru aducerea Ia Tndeplinire a prezentei hotarari. 

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului 
Bucure~ti vor aduce Ia Tndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in ~edinta ordinara a Consiliului General al Municipiului 
Bucure~ti din data de 27.04.2021. 
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