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HOTĂRÂREA NR. ........... 

privind adoptarea unor masuri de combatere si distrugere a ambroziei pe 

teritoriul municipiului Ploiesti 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploiești: 
 

văzând expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre si a 

domnilor consilieri Larisa Bazavan, Iulian Bolocan, Paulica Dragusin, Valentin 

Marcu, Daniel Puiu Neagu, Gheorghe Popa, Florin Lucian Sicoie, Simion Gheorghe 

Sîrbu, Zoia Staicu, Aurelian Dumitru Tudor și raportul de specialitate comun al 

Directiei Economice, Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti si al Politiei 

Locale Ploiesti, prin care se propune aprobarea unor masuri de combatere si distrugere 

a ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiesti; 

ţinând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr. 3 – Utilităţi publice, 

calitatea vieţii şi protecţia mediului din data de ......................; 

luând în considerare prevederile art. 28 din Ordonanta de Guvern nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata; 

în temeiul prevederilor art. 36, alin. 1, alin. 2 si alin. 6, din Legea nr.215/2001 

privind administraţia publica locala, republicata si actualizata; 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art. 1. Servicii de Gospodărire Urbana SRL care are in concesiune terenurile si 

spatiile ce împrejmuiesc clădirile preluate prin contractul nr. 

14782/25.08.2010, din domeniul public si privat al municipiului Ploiești, 
precum si persoanele fizice si juridice, proprietari sau administratori de terenuri 

private situate pe teritoriul municipiului Ploiești au obligația sa desfășoare 

lucrări de combatere si distrugere a ambroziei, fără a aduce atingere integrității 
mediului înconjurător. 

 

Art. 2. Se interzice utilizarea de erbicide pentru distrugerea ambroziei, deoarece 

aplicarea acestor lucrări in mediul urban prezinta risc de impact major asupra 

sănătății populației. 

 



Art. 3.  Nerespectarea prevederilor art. 1 de către Servicii de Gospodărire Urbana SRL 

care are in concesiune terenurile si spatiile ce împrejmuiesc clădirile preluate 

prin contractul nr. 14782/25.08.2010, din domeniul public si privat al 

municipiului Ploiești, precum si de către persoanele fizice si juridice, 

proprietari sau administratori de terenuri private situate pe teritoriul 

municipiului Ploiești, constituie contravenție si se sancționează cu amenda 

cuprinsa intre 500 si 1000 lei pentru persoane fizice si intre 1500 si 2500 lei 

pentru persoane juridice. 

 

Art. 4.  Nerespectarea prevederilor art. 2 de către Servicii de Gospodărire Urbana SRL 

care are in concesiune terenurile si spatiile ce împrejmuiesc clădirile preluate 

prin contractul nr. 14782/25.08.2010, din domeniul public si privat al 

municipiului Ploiești, precum si de către persoanele fizice si juridice, 

proprietari sau administratori de terenuri private situate pe teritoriul 

municipiului Ploiești, constituie contravenție si se sancționează cu amenda 

cuprinsa intre 500 si 1000 lei pentru persoane fizice si intre 1500 si 2500 lei 

pentru persoane juridice. 

 

Art. 5.  Sancționarea contravențiilor se va realiza in conformitate cu prevederile art. 

28 din Ordonanța de Guvern nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor, 

actualizata, fiind posibila achitarea in termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 3 si 4 din prezenta hotărâre. 

 

Art. 6.  Constatarea si sancționarea contravențiilor stabilite la art. 3 si 4 se realizează 

de împuterniciții Politiei Locale Ploiești, in conformitate cu legislația in 

vigoare, conform regulamentului de aplicare care va fi adoptat ulterior. 

 

Art. 7.  Politia Locala Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 8.  Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, 

Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     CONTRASEMNEAZĂ  

                 SECRETAR, 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind adoptarea unor masuri de combatere si 

distrugere a ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiesti 

 

 

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o buruiana invazivă adventiva de 

carantina, anuala, monoica, originara din America de Nord. Agreează clima calda, 

lumina si ploile de vara. Nu agreează copacii si vegetația deasa. Apare de la nivelul 

marii pana la înălțimea de 400 m. Înflorește in lunile august – septembrie. 

Creste in grădini, in culturile de cereale, trifoi, floarea soarelui, pe marginea 

drumurilor si a cailor ferate, ruini si locuri lăsate in paragina (de aici denumirea 

populara: iarba de paragina, iarba pârloagelor, floarea pustei). 

A fost introdusa in Europa împreuna cu diferite cereale, fiind semnalata pentru 

prima data in Germania, in anul 1863. In Romania a fost observata prima oara la 

Orșova in anul 1910, in prezent fiind întâlnita mai ales pe valea Mureșului, in Banat, 

precum si in județele Bihor, Vaslui, Giurgiu. După 1990, pe teritoriul României au 

fost abandonate numeroase terenuri agricole, au avut loc defrișări masive in sectorul 

silvic, astfel încât ambrozia s-a extins foarte mult in flora spontana, invadând inclusiv 

culturile agricole. 

Are o capacitate de concurenta extrem de puternica, fiind foarte agresiva, din 

aceasta cauza fiind considerata ca buruiana dăunătoare in culturile agricole. 

Deși este o specie invaziva, fiind periculoasa pentru sănătatea populației, 

aceasta planta nu este recunoscuta oficial in Romania ca planta de carantina. 

In contextul încălzirii globale a crescut foarte mult producția de polen de 

ambrozie. Cantitatea de polen se dublează in perioadele de seceta si temperaturi 

crescute. 

Impactul negativ al ambroziei se manifesta mai ales asupra sănătății oamenilor. 

Polenul acestei plante este puternic alergen, determinând simptome asemănătoare 

celor caracteristice astmului bronhic. 

Alergia la polenul de ambrozie, manifestata prin strănut in salve, mâncărime in 

nas, gat sau in cerul gurii si la ochi sau chiar tuse si greutate in respirație este deseori 

interpretata si tratata ca o răceală persistenta care „nu răspunde” la tratament. De 

asemenea, la persoanele care smulg ambrozia poate apărea dermatita de contact. 



Metodele de combatere ale ambroziei sunt: 

- preventive – constau in evitarea transportării de sol contaminat, mărfuri, produse 

agricole, sau utilaje din terenuri adiacente invadate; 

- mecanice – constau in îndepărtarea totala sau parțiala a plantei prin anumite tipuri 

de lucrări agricole, ce necesita folosirea unor mașini si utilaje specifice; 

- chimice – constau in erbicidare, ambrozia având o sensibilitate ridicata la erbicide, 

astfel încât un singur tratament aplicat la sfârșitul perioadei de fructificare poate sa 

oprească circuitul de propagare al plantei – aceasta metoda prezinta un risc major 

de impact asupra sănătății populației si nu se folosește in zonele locuite; 

- biologice – au fost încercate diverse metode de combatere a ambroziei prin 

utilizarea unor specii de dăunători naturali ai acesteia, dar fără succes. 

In perimetrul zonelor locuite se recomanda ca ambrozia sa fie combătuta in 

special prin metode mecanice. Astfel, cea mai eficienta este cosirea repetata, aceasta 

lucrare fiind necesar sa fie executata cel puțin lunar in perioada iulie-septembrie. 

O singura cosire nu este suficienta, deoarece aceasta va stimula ramificarea 

excesiva, ducând in final la creșterea cantității de polen si semințe produsa de plante. 

Atunci când plantele sunt puține, acestea pot fi smulse manual, însă nu trebuie 

rupte, deoarece la fel ca in cazul cosirii numai o singura data, acestea se vor ramifica 

puternic. 

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local aprobarea 

proiectului de hotărâre privind adoptarea unor masuri de combatere si distrugere a 

ambroziei pe teritoriul municipiului Ploiești. 
 

 

 

Primar 

Adrian Florin Dobre 

 

Consilieri, 

Larisa Bazavan 

Iulian Bolocan 

Paulica Dragusin 

Valentin Marcu 

Daniel Puiu Neagu 

Gheorghe Popa 



Florin Lucian Sicoie 

Simion Gheorghe Sîrbu 

Zoia Staicu 

Aurelian Dumitru Tudor 


