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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI BECICHERECU MIC 
 

 
 
 

Proiect de hotărâre 
Nr. 136 din 25.09.2017 

 
privind adoptarea Regulamentului Local pentru combaterea ambrosiei 

artemisiofolia de pe raza comunei Becicherecu Mic 
 

 
 
 
 

Proiectul se va lua în discuţie la şedinţa din  25.09.2017 

  

Iniţiatori: 
 

Consilier Local Iacob Gavril 

Consilier Local Isac Emilia 

Consilier Local Manea Florica – Bianca 

Consilier Local Moroti Emanuel  

 

Avize necesare: 
 

Comisia juridică, de urbanism, investiţii, 

administrarea domeniului public şi privat 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ  

CONSILIUL LOCAL 

    COMUNA BECICHERECU MIC 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
nr.244 din 24.08.2017 

privind adoptarea Regulamentului Local pentru combaterea ambrosiei 
artemisiofolia de pe raza comunei Becicherecu Mic 

 
 

Având la bază prevederile art.2, alin (2) din OG nr.2/2001, privind regimul juridic 
al contravențiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile art.36, alin (6), lit.a, pct.3 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile art.90 din Regulamentul de Organizare și Funcționare 
al Consiliului Local Becicherecu Mic; 
 
Luând act de expunerea de motive și de nota de fundamentare depuse la sediul 
comunei Becicherecu Mic în data de 24.08.2017; 

 
În consecinţă, 
propunem un proiect de hotărâre privind adoptarea Regulamentului Local pentru 
combaterea ambrosiei artemisiofolia de pe raza comunei Becicherecu Mic, 
conform proiectului depus la secretarul comunei Becicherecu Mic.  

 
IACOB GAVRIL 

ISAC EMILIA 
MANEA FLORICA – BIANCA 

MOROTI EMANUEL          
                  
         

                                                       Avizat de către comisia 
                                                        juridică, de urbanism, investiţii, 

                                                      administrarea domeniului public și privat 
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

P R I M Ă R I A 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
nr.245 din 24.08.2017 

privind adoptarea Regulamentului Local pentru combaterea ambrosiei 
artemisiofolia de pe raza comunei Becicherecu Mic 

 

Având la bază prevederile art.2, alin (2) din OG nr.2/2001, privind regimul juridic al 
contravențiilor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare: ”(2) Prin hotărâri ale 
autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii 
prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin 
legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.” 

 
Având în vedere prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Având în vedere prevederile art.36, alin (6), lit.a, pct.3 din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Luând act de expunerea de motive și de nota de fundamentare depuse la sediul comunei 
Becicherecu Mic în data de 24.08.2017; 
 
Prin prezentul raport de specialitate constatăm că în data de 24.08.2017 a fost 
înregistrată o inițiativă privind elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ 
de către patru consilieri locali aflați în funcție. 
 
Prin urmare, au fost verificate condițiile stabilite în Capitolul IV, Titlul I din Regulamentul 
Local de Organizare și Funcționare a Consiliului Local și s-a constatat că inițiativa 
îndeplinește condițiile stabilite de regulament. 
 
Totodată, s-a parcurs și procedura de consultare a publicului, proiectul fiind înregistrat 
și supus dezbaterii publice cu respectarea termenului de 30 de zile instituit prin Legea 
nr.52/2003 și de Regulamentul Local de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. 
 
În ceea ce privește competența adoptării proiectului s-a constatat că nu există alte 
reglementări legale, deși există în curs un proiect de lege care are ca obiect combaterea 
ambroziei. 
 
În consecinţă, 
susţin aprobarea proiectul de hotărâre propus de către Iacob Gavril, Isac Emilia, Manea 
Florica – Bianca și Moroti Emanuel. 

 

Secretar, 
Hîldan Alin – Marian  
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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI BECICHERECU MIC 

 

 

HOTĂRÂRE 
Nr. 136 din 25.09.2017 

privind adoptarea Regulamentului Local pentru combaterea ambrosiei artemisiofolia 
de pe raza comunei Becicherecu Mic 

 
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituţia României, republicată;  
 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 
 
analizând prevederile: 

a) art.2, alin (2) din OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) art.36, alin (6), lit.a, pct.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art.90 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Becicherecu 
Mic; 

 
luând act de: 

a) referatul de aprobare al domnului Iacob Gavril, doamnei Isac Emilia, domnișoarei Manea 
Florica – Bianca și al domnului Moroti Emanuel, înregistrat sub nr.244 din 24.08.2017, 
raportat la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic, înregistrat sub nr.245 din 24.08.2017;   
 
analizând prevederile art. 36, alin. (2), lit.d din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC, 

 
 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în şedinţă, adoptă prezenta  
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HOTĂRÂRE 
 
 

Art.1.- (1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri au obligația să desfășoare lucrări de 
combatere și distrugere a buruienii Ambrosia artemisiofolia pentru evitarea răspândirii și 
instalării vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile 
intravilane sau extravilane. 

 
(2) Proprietarii sau deținătorii de terenuri vor desfășura periodic, cel puțin de două – trei 

ori pe an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare și alte lucrări 
specifice în scopul distrugerii buruienii Ambrosia artemisiofolia și prevenirii răspândirii acesteia. 

 
Art.2.- (1) Nerespectarea prevederilor art.1 de către proprietarul sau deținătorului de teren 

constituie contravenție și se sancționează cu avertisment scris. 
 
(2) În situația în care proprietarul sau deținătorul de teren nu se conformează prevederilor 

din avertisment va fi sancționat cu amendă de la 2000 lei la 7000 lei pentru persoane fizice și 
de la 5000 la 25.000 lei pentru persoane juridice. 

 
(3) Cuantumul sumelor prevăzute la alin (2) se actualizează prin hotărâre a consiliului 

local. 
 
Art.3.- Prevederile art.3 referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile 

Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 
Art.4.- Verificarea, constatarea și sesizarea nerespectării de către deținătorii de terenuri 

a dispozițiilor art.1 se face de către specialiștii împuterniciți în acest scop de către Consiliul 
Local al comunei Becicherecu Mic și/sau de inspectori ai aparatului de specialitate al primarului 
comunei Becicherecu Mic. 

 
Art.5.- În vederea stabilirii soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea ambroziei, 

Consiliul Local al comunei Becicherecu Mic împreună cu partenerii locali și sistemul medical 
din localitate se obligă să desfășoare de 4 ori pe an – în perioada martie – iunie – campanii de 
informare și conștientizare prin ziarul local sau prin orice formă de informare scrisă (afișe, 
bannere, etc.) stabilind măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii 
invazive și eradicarea acestei plante. 

 
Art.6.- (1) Procedura de verificare, constatare și sesizare privind nerespectarea 

dispozițiilor art.1 este elaborată de Consiliul Local prin comisiile abilitate. 
 
(2) Procedura de constatare și sesizare a terenurilor afectate de această plantă se poate 

face de către orice cetățean al comunei în mod scris, direct către Consiliul Local al comunei 
sau către un consilier local în funcție. 

 
(3) Normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentui regulament se verifică și 

se aplică de către aparatul de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic și se aprobă 
prin hotărârea consiliului local al comunei Becicherecu Mic. 
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Art.7.- Prezenta hotărâre se comunică: 
- Primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Cetăţenilor, prin afişare; 
- Aparatului de specialitate al primarului comunei Becicherecu Mic; 
- Instituţia Prefectului judeţul Timiş, Direcţia de control legalităţii actelor şi contencios 

administrativ;  
 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
    Consilier Negrea Gheorghe                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                         SECRETAR, 

             Hîldan Alin – Marian  
 
L.S. ______________________                                       L.S.____________________ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BECICHERECU MIC 

Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 
ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2017  

2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   /     /2017  

3 Aducerea la cunoștinţă publică2+3+5)   /     /2017  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   /     /2017  

5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   /     /2017  

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 
şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5) Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 


