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H O T Ă R Â R E A   Nr. 119/2016 

privind adoptarea unor măsuri pentru combaterea ambroziei 
 

 Consiliul local al municipiului Carei județul Satu Mare, întrunit în ședința ordinară la data de 

28.09.2016. 

 Având în vedere că multe persoane suferă de alergii provocate de ambrozie, în lipsa unor 

prevederi valabile la nivel național este necesară crearea unui cadru legislativ local prin care această 

plantă să fie combătută și eradicată, 

 Referatele comisiilor de specialitate precum și discuțiile purtate în cadrul ședinței,  

 În conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 

rurale, cu modificările și completările ulterioare, ale O:U:G: 195/2005 privind protecția mediului cu 

modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. 2, art. 4 alin .2 și 3 din O.G. nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare, 

 În temeiul art. 36 alin. 6 lit.a pct.3, 9, 16 și art.45 alin.1 din Legea administrației publice  locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art.1. Cetățenii municipiului Carei, precum și persoanele juridice care desfășoară activitate pe teritoriul 

municipiului Carei au obligația distrugerii buruienilor în special a celor cu potențial alergen (ambrozia) 

de pe terenurile pe care le dețin în proprietate sau în administrare, inclusiv de pe spațiile verzi proprii- 

curți, grădini interioare. 

 

Art.2. Nerespectarea prevederilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

contravențională cuprinsă între 100 și 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 la 2000 lei pentru 

persoane juridice. 

 

Art.3. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de 

către împuterniciții primarului municipiului Carei, precum și de către Poliția locală. 

 

Art.4. Contravențiile prevăzute în prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. 1 din 

O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunostința publică. 

 

Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul municipiului Carei.  

 

Carei, 28.09.2016 
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