
Consiliul General al Municipiului Bucureşti 

HOTĂRÂRE 
privind identificarea prin microcip, înregistrarea în RECS şi sterilizarea gratuită a câinilor fără 
pedigree, cu deţinător şi sterilizarea gratuită a pisicilor fără pedigree, cu şi fără deţinător, de 

pe raza municipiului Bucureşti 

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti 
nr. 6215/25.08.2021 şi raportul de specialitate al Direcţiei de Mediu nr. 7013/25.08.2021; 

Văzând avizul Comisiei de ecologie, protecţia mediului şi igienizare nr. 24/30.08.2021 
şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 310/31.08.2021 din cadrul Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti; 

Luând în considerare Nota de fundamentare a Autorităţii pentru Supravegherea şi 
Protectia Animalelor nr. 2922/25.08.2021; 

1.. 

In conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 1 059/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului 
de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 170/2017 privind "Strategia 
pentru protecţia şi bunăstarea animalelor în Municipiul Bucureşti"; 

- Ordinului Autorităţii Naţionale Sanitare, Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 
1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, cu 
modificările si completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (3) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă implementarea programului privind identificarea prin microcip, 
înregistrarea în RECS şi sterilizarea gratuită a câinilor ~ ă pedigree, cu deţinător, aflaţi în 
proprietatea persoanelor fizice, cu domiciliul rA,~dl , în municipiul Bucureşti şi 
sterilizarea gratuită a pisicilor fără pedigree, cu · ă ,' y o~ ate pe raza m4nicipiului 

r~ ·~ '('~~ ~ 
Il, !-M 1':.. e &i 

Bd . Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 0501ln.._.~," 8ucureşti , Româ 



( 

( 

Bucureşti, pentru un număr total de 10.000 de animale (câini şi/sau pisici), în limita bugetului 
aprobat. 

Art.2 Se împutemiceşte Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor 
(ASPA) să achiziţioneze serviciile privind identificarea prin microcip, înregistrarea în RECS şi 
sterilizarea câinilor şi servicii privind sterilizarea pisicilor, pentru 10.000 de animale (câini 
şi/sau pisici). 

Art.3 Prin program se subvenţionează identificarea prin microcip, înregistrarea în 
RECS şi sterilizarea unui număr de maximum 5 animale (câini şi/sau pisici) pentru fiecare 
persoană, cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti, în limita plafonului stabilit, după 
principiul "primul venit- primul servW. 

Art.4 Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor (ASPA) şi direcţiile din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Această hotărâre a fost adoptată în şedinta ordinară a Consiliului General al 
Municipiului Bucureşti din data de 01.09.2021. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Cosmin - Victor Smighelschi 
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