
 

 

 

 

                ROMÂNIA 

         JUDEŢUL IALOMIŢA 

           CONSILIUL LOCAL  

    AL ORAŞULUI CĂZĂNEŞTI 
 

H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea și completarea Planului de măsuri necesare pentru interzicerea 

 abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deşeurilor aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.81/21.11.2019 

 
Consiliul Local al oraşului Căzăneşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 20 FEBRUARIE 2020 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 857 din 12.02.2020 al Primarului oraşului Căzăneşti; 

- adresa Instituției Prefectului nr.24/17 din 30.01.2020; 

 Examinând: 

- raportul Compartimentului Achiziții Publice, Investiții și Protecția Mediului nr. 924 

din 13.02.2020;  

- avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului 

public şi privat, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, protecţia mediului nr. 1058 

din 19.02.2020; 

 În conformitate cu: 

- prevederile art.61 alin.(1) lit.a) și art.61^1 din Legea nr.211/2019 privind regimul 

deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.62/2018 privind privind combaterea buruienii ambrozia; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.I. Planul de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării 

necontrolate a deşeurilor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.81/21.11.2019  se 

modifică și se completează după cum urmează: 

 1. După art.11 se introduce un nou articol, art.11^1 cu următorul cuprins: 

   „Art.11^1 Reguli și măsuri de combatere a buruienii ambrozia 

 (1) Proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor 

ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole au obligaţia să 

desfăşoare lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia, denumită 

ştiinţific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării şi răspândirii vegetaţiei adventive 

invazive şi eliminarea ei în cazul prezenţei pe terenurile intravilane sau extravilane. 

     (2) În scopul distrugerii buruienii ambrozia şi al prevenirii răspândirii acesteia, 

proprietarii sau deţinătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, 

cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole vor desfăşura 

periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante şi apariţia primelor inflorescenţe, 

respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreţinere a terenurilor prin 

cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări şi metode specifice. Aceste măsuri se menţin până 

la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia. 

     (3) Beneficiarii lucrărilor de construcţii au obligaţia ca pe terenurile afectate de lucrări să 

ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.” 

 

 

 



 

 

 

 

2. Art. 12 alin.(1) lit.a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 „a) cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 

40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispoziţiilor art. 4 lit.b) și art.5 lit.e) ), 

conform art.61 alin.(1) lit.a) din Legea nr.211/2011, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare” 

 3. După art.12 se introduce un nou articol, art.12^1 cu următorul cuprins: 

 (1) Nerespectarea prevederilor art. 11^1 de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, 

beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor 

de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu avertisment. 

     (2) Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către 

proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii 

drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai 

bazinelor piscicole şi se sancţionează cu amendă de la 750 lei la 5.000 lei pentru persoanele 

fizice şi cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice. 

     (3) Limitele amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se actualizează prin 

hotărâre a Guvernului. 

   (4) Verificarea şi constatarea nerespectării de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, 

beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor 

de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole a dispoziţiilor art. 11^1, precum 

şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor alin.(1)-(2) se fac de către o comisie mixtă, 

constituită prin ordin al prefectului, formată din specialişti desemnaţi din cadrul direcţiilor 

pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, comisariatelor judeţene ale 

Gărzii Naţionale de Mediu, direcţiilor judeţene de sănătate publică şi autorităţii publice locale 

pe a cărei rază teritorială se face controlul. 

 Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.81/21.11.2019 rămân 

neschimbate. 

 Art.III. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data aducerii sale la cunoștință 

publică. 

 (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă.  

  Art.IV. (1) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică de către secretarul general 

prin intermediul Compartimentului Relaţii Publice şi Secretariat. 

 (2) Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul orașului Căzănești și 

compartimentele de specialitate. 

 

  PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                                                                                 Secretar General al UAT, 

                  PARASCHIV MITICĂ                                  OANCEA GEORGETA 

     

 

 

 

 

Nr. 20 

Adoptată la Căzăneşti 

Astăzi, 20.02.2020                                                                     FP-07-03, vers.1                

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea simplă de 

voturi, astfel:  13 voturi “pentru”, 0 voturi “contra”, 0 voturi ”abţinere” şi - nu au votat 

 


