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ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 160 din 02.12.2010 

 
privind reglementarea condiţiilor de punere pe piaţă a unor plante, 

produse şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor 

stupefiante sau psihotrope pe teritoriul municipiului Roman 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 20930 din 24.11.2010 iniţiată de către 

prof. Laurenţiu-Dan Leoreanu - Primarul municipiului Roman, precum şi raportul 

de specialitate nr. 20931 din 24.11.2010 întocmit de către Direcţia Poliţia 

Comunitară; 

Văzând avizul favorabil nr. 15 din 02.12.2010 al Comisiei pentru cultură, 

culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 162 din 02.12.2010 al 

Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 21432 din 02.12.2010 dat 

de Secretarul municipiului Roman; 

Luând în considerare prevederile art. 34 din Constituţia României potrivit 

cărora dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat; 
Având în vedere prevederile O.G. nr. 99/2000R privind regimul juridic al 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi 

consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 

335/2005 privind regimul juridic al  plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante 

şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale O.G. nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit„d”, alin. 6, lit. „a”, pct. 1, 2, 3 şi 5, 

ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind 

administraţia public locală; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în 

Municipiul Roman se interzice comercializarea, distribuirea, oferirea gratuită, 

transmiterea sau intermedierea transmiterii, la o distanţă mai mică de 1000 metri 

de unităţile de învăţământ şi educaţie de toate gradele, cămine şi locuri de cazare 

pentru elevi, cantine, instituţii de cultură, baze şi complexe cultural-sportive, 
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palate şi cluburi ale copiilor şi elevilor, parcuri publice, lăcaşe de cult, instituţii 

publice, locuri de agrement şi distracţii, gări, autogări a plantelor, produselor 

vegetale, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi 

psihotrotrope, de orice fel, care aduc atingere sau pun în pericol viaţa şi 

sănătatea populaţiei, ordinea şi liniştea publică, altele decât cele al căror regim 

juridic este reglementat prin legislaţia în vigoare. 
 

Art. 2. (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravenţională cuprinsă între  

2000 - 2500 lei. 

(2) Pe lângă aplicarea măsurii contravenţionale se dispune 

suspendarea/anularea autorizaţiei de funcţionare. 

(3) În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale 

unei infracţiuni vor fi sesizate organele de urmărire penală. 

(4) Concomitent cu aplicarea 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. 3. (1) Pe teritoriul administrativ al municipiului Roman se interzice 

publicitatea de orice fel pentru plantele, produsele şi substanţele menţionate la 

articolul 1. 

 (2) Nerespectarea prevederilor aliniatului 1 constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu avertisment sau cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 

- 2000 lei. 
 

Art. 4. Constatarea contravenţiilor prevăzute mai sus se face de către 

Primarul Municipiului Roman, persoanele împuternicite de către Primarul 

Municipiului Roman, precum şi de către agenţii Poliţiei Comunitare. 
 

Art. 5. Primarul Municipiului Roman prin aparatul de specialitate şi 

serviciile publice de interes local va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija 

secretarului municipiului: 

    a) Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamţ, 

 b) Primarului Municipiului Roman, 

 c) Direcţiei Poliţiei Comunitare Roman, 

 d) Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ, 

 e) Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, 

 f) Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Neamţ, 

 g) Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ, 

h) Poliţiei Municipiului Roman. 
 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                          CONTRASEMNEAZĂ 

                      Consilier,                                                          Secretar, 

            Ing. Neculai IFTIMIE                             Jurist Gheorghe CARNARIU 


