
R O M Â N I A 
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTĂRÂRE
privind reglementarea unor măsuri în procesul de interzicere a comercializării 

plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope 
în oraşul BREAZA

Având în vedere expunerea de motive  nr.16844/15.12.2010, formulată de Primarul 
oraşului Breaza, împreună cu dnii.Bărtuşică Dan şi Tătulescu Marin, consilieri locali;

Ţinând seama de:
- raportul de specialitate nr.16847/15.12.2010 întocmit de dna Motoroiu Lavinia Elena, 

consilier principal;
- raportul Comisiei pentru prognoză…buget,finanţe, administrarea domeniului public

 şi privat, comerţ şi servicii din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza; 
          - raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul şi 
disciplină din cadrul Consiliului Local al oraşului Breaza;

-    avizul nr.3484/17.03.2011 al secretarului oraşului Breaza;
În conformitate cu prevederile:
- Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 

droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor şi preparatelor 

stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 575/2010, pentru actualizarea anexei la Legea nr. 339/2005 privind regimul 

juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi a anexei 
la Legea nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de 
droguri ;

- O.G. nr. 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G. nr. 2l/1992, privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- art. 34 din Constituţia României conform cărora dreptul la ocrotirea sănătăţii este 
garantat, iar statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienii şi sănătăţii publice;

În temeiul art. 36 alin.(9), art.115 alin.(1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;

Consiliul Local al oraşului Breaza adoptă prezenta hotărâre

Art.l. Cu  data  adoptării  prezentei  hotărâri,  se  interzice  pe  raza  oraşului  Breaza 
importul, exportul, comercializarea, depozitarea, fabricarea, deţinerea, distribuţia, consumul, 
oferirea,  transmiterea,  producerea,  achiziţionarea,  intermedierea  şi  utilizarea  plantelor, 
substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope de orice fel, sau 



care produc efecte similare acestora la nivel psiho-somatic şi sunt inapte consumului uman, 
fără autorizaţie eliberată de Ministerul Sănătăţii – Direcţia Farmaceutică.

Art.2. Prevederile art.1 se aplică şi oricăror derivaţi, compuşi sau amestecuri conţinând 
una sau mai  multe  plante şi  substanţe  stupefiante  sau psihotrope,  indiferent  de starea lor 
fizică, de divizarea în unităţi de administrare sau care au o altă destinaţie de utilizare decât 
cea pentru care sunt etichetate spre a fi comercializate.

Art.3.(1) Nerespectarea prevederilor art.1 şi 2 din hotărâre constituie contravenţie şi se 
sancţionează  cu  amendă  contravenţională  cuprinsă  între  1.500  –  2.500  lei,  cu  excepţia 
faptelor  care  întrunesc  elementele  constitutive  ale  unor  infracţiuni,  situaţie  în  care  vor  fi 
sesizate organele de urmărire penală.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data 
încheierii  procesului-verbal  ori,  după  caz,  de  la  data  comunicării  acestuia  jumătate  din 
minimul  amenzii  prevăzute la art.3,  alin.(1),  agentul  constatator  făcând menţiunea despre 
această posibilitate în procesul-verbal.

Art.4.  Concomitent  aplicării  sancţiunii,  agentul  constatator  va  dispune,  după  caz, 
confiscarea  şi  ridicarea  produselor  ce  fac  obiectul  contravenţiei  în  scopul  distrugerilor, 
precum şi confiscarea veniturilor realizate din comercializarea ilicită a acestora.

Art.5.  Constatarea  şi  sancţionarea  contravenţiilor  se  face  de  către  Primar  prin 
împuterniciţii acestuia.

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija  Serviciul Administraţie Publică 
Locală Instituţiei Prefectului, Primarului, Direcţiei Poliţiei Locale Breaza, Poliţiei oraşului 
Breaza şi o va face publică.

Preşedinte de Şedinţă:                                                                Contrasemnează:
 Consilier local,                                                                                     Secretar oraş,
Nică Justinian-Feodor              Moldoveanu Elena 
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