H.C.L. NR. 724/2010, republicată conform H.C.L NR. 588/2012
privind Reglementarea regimului juridic al plantelor, substan elor i preparatelor stupefiante,
halucinogene, euforice i psihotrope, altele decât cele al căror regim juridic
este reglementat prin legisla ia în vigoare
ART.

ART. 1

ART. 2

DESCRIEREA FAPTEI

În Municipiul Bra ov se interzice
comercializarea, de inerea i distribu ia
plantelor, substan elor i preparatelor
stupefiante, halucinogene, euforice i
psihotrope, de orice fel, care aduc
atingere sau pun în pericol via a i
sănătatea popula iei, ordinea i lini tea
publică, altele decât cele al căror regim
juridic este reglementat prin legisla ia
în vigoare.
De asemenea, este interzisă
distribuirea sau oferirea de e antioane
ale plantelor, substan elor i
preparatelor prevăzute mai sus.
Interdic ia de la art. 1 se aplică i
oricăror deriva i, compu i sau
amestecuri con inând una sau mai
multe plante i substan e stupefiante,
halucinogene, euforice sau psihotrope
al căror regim juridic nu este
reglementat prin legisla ia în vigoare i
care aduc atingere sau pun în pericol
via a i sănătatea popula iei, indiferent
de procentul în care se regăse te
substan a activă, de starea fizică în
care se află, de modul de divizare în
unită i de administrare, disimulate,
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SANC IUNEA

ART. 4 : amendă de la 25 lei
i 2.500 lei.

ART. 4 : amendă de la 25 lei
i 2.500 lei.

falsificate sau contrafăcute, precum i
a celor care au o altă destina ie de
utilizare decât cea pentru care sunt
etichetate spre a fi comercializate.
ART. 3
În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, comercianții din Municipiul Brașov sunt obligați să distrugă,
pe cheltuiala lor și fără afectarea mediului înconjurător, toate stocurile de plante, substanțe și preparate de natura celor care fac
obiectul prevederilor art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.
ART. 4
În cazul în care faptele comise întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni vor fi sesizate organele de urmărire
penală.

ART. 5
Săvârșirea în mod repetat a faptelor ce constituie contravenție conform prevederilor art. 4 atrage după sine, pe lângă
aplicarea măsurii contravenționale și anularea autorizației de funcționare.
ART. 6
Concomitent aplicării sancțiunii, agentul constatator va dispune, după caz, sesizarea organelor competente în vederea
derulării procedurii de confiscare, în vederea distrugerii, a produselor ce fac obiectul contravenției, conform prevederilor legale în
vigoare.
ART. 7
Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către Primar și împuterniciți ai acestuia, agenții Poliției Locale Brașov
și ofițeri și agenți din cadrul Poliției Municipiului Brașov, împuterniciți ai Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor
Brașov și ai Direcției de Sănătate Publică Brașov.
ART. 8
Primarul Municipiului Brașov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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