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R O M Â N I A   

JUDEŢUL BACĂU  
MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind interzicerea fabricării şi comercializării plantelor etnobotanice, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope 
 în municipiul Oneşti 

 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară din ziua de 17 decembrie 
2010;  

Având în vedere Expunerea de motive a D-lui Primar – ing.Emil Lemnaru, 
Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane şi Control Comercial privind 
reglementarea comercializării plantelor etnobotanice, substanţelor şi preparatelor 
stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope în municipiul Oneşti, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local a municipiului Oneşti;  

Având în vedere prevederile Legii nr.339/2005 privind regimul juridic al 
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.1din O.G. nr.99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a prevederilor art.1 şi art.3 din Legea nr.21/1992 privind protecţia 
consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor 
art.3 din Legea nr.95/2006 privind reforma sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art.36, alin.(2), lit.d), art.36, alin.(6), lit.a), pct. 1, 2, 3, 5, art.36, 
alin.(9), art.45, alin.(2), lit.e) şi art.115 alin.(1), lit.b) 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- Începând cu data prezentei hotărâri, în Municipiul Oneşti se interzice 
fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, depozitarea, 
publicizarea în orice formă, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, 
livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpărarea, achiziţionarea şi utilizarea 
plantelor etnobotanice, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice 
şi psihotrope. 

   
Art.2- Interdicţia prevăzuta la art.1 se aplică şi tuturor derivaţilor, compuşilor 

sau amestecurilor care conţin una sau mai multe plante etnobotanice, substanţe şi 
preparate stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, indiferent de starea lor 
fizică, de divizare în unităţi de administrare sau care au o altă destinaţie de utilizare 
decât cea pentru care sunt etichetate spre comercializare. 
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Art.3- (1) Nerespectarea prevederilor art. 1-2 constituie contravenţii şi se 

sancţionează cu amendă de 2500 lei şi sancţiunea complementară a suspendării 
activităţilor, publicităţii şi/sau retragerii autorizaţiei de funcţionare şi închiderea 
provizorie a localului sediului/punctului de lucru.  

(2) În cazul în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale 
unei infracţiuni vor fi sesizate organele de urmărire penală. 
     (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 
primarul municipiului şi persoanele împuternicite cu atribuţii de control comercial.  
     (4) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se 
completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic 
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
  

Art.4- Serviciul Resurse Umane şi Control Comercial va ţine o evidenţă a 
persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art.1 în Municipiul Oneşti, 
va monitoriza şi va controla împreună cu organele abilitate respectarea prevederilor 
prezentei hotârâri, va aplica sancţiunile corespunzătoare şi/sau va sesiza organele de 
urmărire penală, după caz. 

 
Art.5-   Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău 
- Primarului municipiului Oneşti 

 
Preşedinte de şedinţă, 

Adobricăi Ioana 
 
 

                   Contrasemnează, 
                       Secretarul Municipiului, 
                                Cons. jur. Daniel Spânu  
Nr. 97 
din 17 decembrie 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


