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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
 

HOTĂRÂREA NR. 127
din 21 decembrie 2010

 

privind interzicerea comercializării unor plante, produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante,
halucinogene, euforice şi psihotrope pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe o rază de 2000 de metri faţă

de unităţile de învăţământ, instituţii de cultură, clubul copiilor şi elevilor, lăcaşe de cult, instituţii publice, baze şi complexe cultural-

sportive, locuri de agrement şi distracţie, parcuri publice, piaţa agroalimentară, gări şi autogări, precum şi în incinta acestora
 
 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2010,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc şi a consilierului local Timu Dan Andrei, înregistrată la nr. 23202

din 13.12.2010;
- Raportul Compartimentului control comercial, din cadrul Serviciului de venituri şi cheltuieli al Primăriei municipiului Câmpulung

Moldovenesc, înregistrat la nr. 23203 din 13.12.2010;
- Raportul Serviciului administraţie publică înregistrat la nr. 23204 din 13.12.2010;
- Raportul Serviciului poliţia comunitară înregistrat la nr. 23205 din 13.12.2010;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi

completările ulterioare;
- Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 650/2002.
În temeiul art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(1), art.47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare,
 

H O T Ă R Ă Ş T E :
 

Art.1.-Se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, deţinerea, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor,
produselor vegetale şi/sau substanţelor care, prin forma ambalajului, conţinut, prezentare, instrucţiuni de utilizare, publicitate sau denumire, induc sau
pot induce ideea că utilizarea acestora, indiferent de procedeul de administrare, ar putea avea efecte similare plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, pe o rază de 2.000 de metri  faţă de unităţile de învăţământ, instituţii de cultură, clubul copiilor şi
elevilor, lăcaşe de cult, instituţii publice, baze şi complexe cultural-sportive, locuri de agrement şi distracţie, parcuri publice, piaţa agroalimentară, gări şi
autogări, precum şi în incinta acestora.

Art.2.-Se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, deţinerea, transmiterea sau intermedierea transmiterii plantelor,
produselor vegetale şi /sau substanţelor care, prin forma ambalajului, conţinut, prezentare, indicaţii şi/sau contraindicaţii, instrucţiuni de utilizare,
publicitate sau denumire, pot fi asemănate cu medicamentele sau suplimentele alimentare fără ca ele să fie autorizate, pe o rază de 2.000 de metri faţă
de unităţile de învăţământ, instituţii de cultură, clubul copiilor şi elevilor, lăcaşe de cult, instituţii publice, baze şi complexe cultural-sportive, locuri de
agrement şi distracţie, parcuri publice, piaţa agroalimentară, gări şi autogări, precum şi în incinta acestora.

Art.3.-Pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpulung Moldovenesc se interzice publicitatea de orice fel pentru plantele, produsele, şi
substanţele prevăzute la art.1 şi art.2.

Art.4.-Nerespectarea prevederilor art.1, art.2 şi art.3 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională între 1.000 –
2.500 lei. Concomitent aplicării sancţiunii, agentul constatator va dispune sesizarea organelor competente, în vederea derulării procedurii de confiscare
a produselor ce fac obiectul contravenţiei, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.5.-Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor se fac de către primar sau împuterniciţii acestuia, agenţii comunitari din cadrul
Serviciului Poliţia Comunitară Câmpulung Moldovenesc, precum şi ofiţerii şi agenţii din cadrul Poliţiei municipiului Câmpulung Moldovenesc.

Art.6.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 
Niga Gheorghe

 

 Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 
Toader Mândrilă
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