
Consiliul local orasenesc Seini 
 

 

H O T A R A R EA   nr. 68 /2013 
 

Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu 

nitrati din surse agricole: 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 18.12.2013; 

Avind in vedere : Raportul Serviciului urbanism cu privire la necesitatea aprobarii 

Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii ; 

- Planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din 

surse agricole prezentat ; 

- Avizul comisiei urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local ; 

- Proiectul de hotarare ; 

- Avizul secretarului orasului ; 

In conformitate cu prevederile HG 964/2000 privind aprobarea Planului de 

actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole 

cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 452/105951/2001 pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei si a Grupului de sprijin pentru 

aplicarea Planului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati 

proveniti din surse agricole, Ordinul 1552/743/2008 pentru aprobarea listei localitatilor 

pe judete unde exista surse de nitrati. 

 In baza art. 36 al. 1, al. 2,, lit. b, al. 4, lit. e si f, art. 45, al. 2 si art. 115, al 1 lit. b 

din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

H O T A R A S T E 

 

 Art.1. Se aproba Planul local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii 

cu nitrati din surse agricole pe raza orasului Seini, conform anexei, care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 Art.2. Hotararea Consiliului local Seini nr. 23/2011 privind aprobarea Planului 

local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii, se abroga 

 Art.3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- OSPA Maramures ; 

- Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

 
 

 

Seini la 18.12.2013 
 

 

  Presedinte de sedinta,       Contrasemneaza 

          Secretar 

          Bud Ioan  


