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HOTĂRÂREA NR. 73 

 
         din  18 decembrie  2013 

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune la nivel local, pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

 
 

Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului; 

Având în vedere  adresa cu nr. 7221/28.10.2013 al Direcţiei Pentru Agricultură Mureş, 

Serviciul Inspecţii, Implementare Politici şi Statistici Agricole; 

Directiva Consiliului Comunităţilor Europene nr. 91/676/CEE/1991 privind protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2 ) din Decizia nr. 221983/GC/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 în 

România, în temeiul art. 6 alin.(1) din anexa la H.G. nr. 964/2000, potrivit căreia până la data 

de 31 decembrie 2013, autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, oraşelor şi 

municipiilor pe teritoriul cărora există exploataţii agricole elaborează şi supun aprobării 

consiliilor locale un plan de acţiune la nivel local, care cuprinde măsurile prevăzute în 

programul de acţiune, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare. 

Raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local, asupra proiectului de 

hotărâre iniţiat de către dl primat Tóth Sándor;  

În temeiul art. 36 alin.(1), alin (2) lit. b), alin 4 lit f)„ coroborată cu  art. 45, alin. (1), 

art. 115 alin (1) lit. b) din Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, 

cu modificările şi compeletările ulterioare; 

 

 

 HOTĂRĂŞTE 

 

 
Art. 1. Se  aprobă  planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole, conform anexei la prezenta. 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prvederilor prezentei hotărâri răspunde Serviciul de 

Urbanism, cadastru şi registru agricol, precum şi dl ing. Siklodi Sandor. 

Art. 3. Viceprimarul oraşului şi persoanele desemnată vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, 

DADR Mureş şi la cunoştinţă publică; 
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