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HOTARAREA Nr.51
din 14.10.2013

- privind tnterzicerca trecerii animalelor pe terenul agricol , in vederea stoparii raspandirii unor
bacterii daunatoare culturilor

Consiliul local al comunei Lisa, judetul Brasov, intrunit in sedinta ordinara la data de
14.t0.2013,

Avdnd in vedere prevederile OUG. 19512005 privind proteclia mediului qi OUG 16412008
pentru modificarea OUG 19512005, prevederile Ordinului Ministrului Mediului nr. 53611997 pentru
aprobarea Normelor de igiend gi a recomandirilor privind mediul de viald al populaliei, ale O. G. nr.
2112002 privind gospoddrirea localitdlilor urbane qi rurale, prevederile OG nr.4311998 privind regimul
drumurilor, a O.G. nr.2l200I privind regimul juridic al contravenliilor, adresa nr. 13012012 a Directieie
Agricole Judetene Btasov, Unitatea Fitosanitara Brasov prin care se aduce la cunostinta faptul ca anumite
percele de pe teritoriul UAT Lisa sunt contaminate cu organismul daunator Synchitrium Endobioticum ,
organism de carantina a carui introducere si raspindire in Romania este rnterzisa,

in conformitate cu prevederile art.36 alin2,lit.b, ale alin.4lit.e qi f. din Legea nr.21512001
privind administralia publicd local6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare

In temeiul art.45 alin (i) din Legea nr.2l5l200l, privind administra{ia publicd
locald,republicatd, modificatd qi completatd

HOTARASTE:

Art.1. Este interzisa trecerea animalelor, de orice fel, pe terenurile agricole.
4rt.2. Trecerea animalelor pe terenul agricol se poate face doar cu acordul proprietarului terenului, in
conditii de supraveghere absoluta a animalelor, si / sau in locuri special amenajate si pe cat posibil
imprejmuite , astfel incat animalele sa nu poata trece pe alte terenuri invecinate.
Art.3. Nerespectarea prevederilor cuprinse in prezenta hotarare constituie contraventie, daca faptele
nu au fost savarsite in astfel de conditii incat potrivit legii sa fie considerate infractiuni , ri r"
sanctioneaza conform prevederilor cuprinse tnart.4 din prezenta hotarare.
Art.4. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor la faptele cuprinse in art. I si
hotarare se face de catre primar, viceprimar, sau de catre alte persoanele imputemicite

2 dinprezenta
in acest scop,

precum si de organele de politie.
Cuantumul amenzllor pentru contraventiile savarsite se stabilesc prin hotarare a consiliului

local.
Contraventiile la faptele prevaztte la art.7 si 2 din prezerrta hotarare se sanction eaza cu

amenda de 3.000 lei sau cu jumatate din aceasta in conditiile achitarii ei in termen de 48 ore de la
aplicare.
Art.S. Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile Ordonanlei
nr.212001, cu modificarile ulterioare, privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor si aNoului Cod
de procedura Civila privind raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale .

Art.6. Primaria comunei va actiona pentru participarea efectiva a tuturor cetatenilor, la rcalizarea
scopului acestei hotarari.
Art.T.Primariava aduce la cunostinta cetatenilor din comuna prezentahotarare prin afisare.
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Art.6. Primaria comunei va actiona pentru participarea efectiva a tuturor cetatenilor, la realizarea
scopului acestei hotarari.
Art.T.Primariava aduce la cunostinta cetatenilor din comuna prezentahotarare prin afisare.
Art. 8. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste primarul comunei

PRESEDINTE CONTRASEMNEAZA,
Marin SECRETAR,

cj.Diana Nicusqr

Ex.5
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LISA

afisat la sediul primariei , 1 ex. Dosar sedinta

Nota: prezenta hotarare s-a adoptat cu 11 voturi ,,pentru"

,f,

prefectura; 1 ex.la dl.Greavu S.primar ; 1 ex.


