
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 14.12 .2020 cu 
respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr de 13 voturi pentru , 0 
abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi  13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
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 H O T Ă R Â R E A nr.57/2020 

privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 

 

 

Consiliul Local Ciumani,  

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre nr. 59/2020 a 

primarului comunei, dl. Márton László – Szilárd privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, 

Văzând raportul de specialitate nr. 59/2020 al compartimentului de achiziții publice şi 
Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru agricultură, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală, cooperări 

interinstituționale, 
Luând în considerare prevederile: 

           - Hotărârii Guvernului nr.964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru 

protecţia apelor impotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, modificată și 
completată ulterior, 

           - art.2alin.(2) din Decizia nr.221983/GC/12.06.2013 privind programul de acțiune 
pentru protecția apelor împotiva poluării cu nitrați din surse agricole, emisă de Comisia 
interministerială pentru reglementarea nitraților în România, 

            - Ordinului nr.1182/1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparenţa decizională 

în administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.3237/21.09.2020 

          În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(1) și (2) literele a) și c) și alin.(3) literad),  art.139 

alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a), art.198 alin.(1) și (2), art.199 alin.(1) și (2) din 
Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

H O T Ă R E Ş T E: 

 

ART. 1 Se aprobă Planul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

comunei Ciumani. 

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general pentru Primarul 

comunei, Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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