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 H O T A R A R E A  NR.5 
Din 31 Ianuarie  2014 

 
 
 

 Privind: aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole. 
 
 Avand în vedere: adresa de e/mail  a DADR Braila din 22.10.2013 si adresa nr.80247 din 17.10.2013 
a  Direcţiei Generale a Poliţiei Agricole şi Strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 
 - Informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian cu privire la necesitatea aprobării planului local 
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 
 - Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local; 
 In  baza  Deciziei nr.221983/2013/CG/12.06.2013 privind aprobarea Programului de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole emisă de Comisia interministerială pentru 
reglementarea nitraţilor in Romania; 
 In  baza art.6 alin.1 din Anexa la HGR nr.946/2000 modificata, privind aprobarea planului de 
actiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 
 In conformitate cu Legea nr.137/1995 republicata  şi actualizata in 2012, privind protecţia mediului; 
 In conformitate cu art.36 alin.1 si 2 lit. a,b,e,alin.6 punctul  9 din Legea nr.215/2001 republicată,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 din legea nr. 215/2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare 
privind administraţia publică locală; 
 
 
                                                                      H O T A R A S T E  : 
 
 
 
 Art.1. Se aprobă Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi din 
surse agricole. 
 Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar 
şi d-ul Dragostin Marian,ing.agronom. 
 Art.3. D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare  Institutia Prtefec- 
tului şi tuturor persoanelor interesate. 
 
                                 Preşedinte de şedinţă,                                                CONTRASEMNEAZĂ, 
                                    Găzdoiu Petre                                                               Secretar comună, 
                                                                                                                     Zainea Cristian George 
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P R O I E C T  DE  H O T A R A R E  
Din 31 Ianuarie  2014 

 
 
 

 Privind: aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole. 
 
 Avand în vedere: adresa de e/mail  a DADR Braila din 22.10.2013 si adresa nr.80247 din 17.10.2013 
a  Direcţiei Generale a Poliţiei Agricole şi Strategii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale; 
 - Informarea d-lui ing.agronom Dragostin Marian cu privire la necesitatea aprobării planului local 
de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 
 In  baza  Deciziei nr.221983/2013/CG/12.06.2013 privind aprobarea Programului de acţiune pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole emisă de Comisia interministerială pentru 
reglementarea nitraţilor in Romania; 
 In  baza art.6 alin.1 din Anexa la HGR nr.946/2000 modificata, privind aprobarea planului de 
actiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 
 In conformitate cu Legea nr.137/1995 republicata  şi actualizata in 2012, privind protecţia mediului; 
 In conformitate cu art.36 alin.1 si 2 lit. a,b,e,alin.6 punctul  9 din Legea nr.215/2001 republicată,cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 In temeiul art.45 din legea nr. 215/2001 republicată,cu modificarile si completarile ulterioare 
privind administraţia publică locală; 
 
 
                                                                      H O T A R A S T E  : 
 
 
 
 Art.1. Se aprobă Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării  cu nitraţi din 
surse agricole. 
 Art.2. De aducere la indeplinire a prezentei hotarari raspunde d-ul Chihaia Dan Lucian,viceprimar 
şi d-ul Dragostin Marian,ing.agronom. 
 Art.3. D-ul secretar de comuna va populariza prin orice mijloace de informare  Institutia Prtefec- 
tului şi tuturor persoanelor interesate. 
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