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                                                    HOTĂRÎREA NR. 32 
                                                         DIN 31.07.2013    
 
 
 
  PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI LOCAL DE ACTIUNE PENTRU 
PROTECTIA APELOR IMPOTRIVA POLUARII CU NITRATI DIN SURSE 
AGRICOLE    
 
 
 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA , JUDEŢUL VRANCEA , 
ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ , 
 
 
- audiind expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul 

comunei Sihlea , judeţul Vrancea , privind  actualizarea Planului local de 
actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse 
agricole  ; 

- avînd în vedere avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Sihlea , judeţul Vrancea , la proiectul de hotărîre privind actualizarea 
Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati 
din surse agricole  ; 

-  avind in  vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sihlea , judetul 
Vrancea , la proiectul de hotarire privind actualizarea Planului local de 
actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse 
agricole  ;  

- avind in vedere pozitia nr. 1957  din anexa Ordinului comun nr. 1552 / 743 / 
2008 al ministrului mediului si dezvoltarii rurale  , ministrului agriculturii si 
dezvoltarii rurale ;  

- in baza art. 6  , alin. 2 din Legea apelor  nr. 107 / 1996  , cu modificarile si 
completarile ulterioare ;  

- in temeiul art. 9 , pct. 2 , lit. „ a „  , art. 10   , capitolul II   , anexa la Hotarirea 
Guvernului Romaniei nr. 930 / 2005 pentru aprobarea Normelor speciale 
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara  si hidrogeologica  
, cu modificarile si completarile ulterioare ;   

- in conformitate cu art. 27 ,  art.36 , alin.2 ,  lit.”d”, alin.6 ,lit.”a” , pct.3 , 
art.45 alin.1 , art.115, alin.1, lit.”b” din Legea 215/2001 privind administratia 
publica  locala,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 
 
  HOTĂRĂŞTE :  



 
 
 
ART. 1 Se aproba  Planul local de actiune  pentru protectia apelor impotriva 
poluarii cu nitrati din surse agricole, actualizat, conform anexei la prezenta 
hotarire .   
 
ART. 2 Implementarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor 
impotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole va fi asigurata de catre domnul 
Hăroianu Nicolae, referent susperior in cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Sihlea . 
 

  ART. 3   Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate   primarului comunei 
Sihlea , O.S.P.A. Vrancea , D.A.D.R. Vrancea  , Agentiei de Protectie a Mediului 
Vrancea, Institutiei Prefectului Vrancea  si aduse la cunostinta publica prin grija 
secretarului comunei Sihlea , judetul Vrancea  .    
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