
 
 

Hotărârea nr.76/2013 
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole 
 
 
 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2013, 
             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe 
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 
precum şi referatul de specialitate nr.6872/2013  întocmit de compartimentul registru agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de juridică şi de sănătate din cadrul Consiliului Local al 
comunei Dochia; adresa nr.1731/31.10.2013  Direcţiei pentru Agricultură Neamţ; 
            În baza prevederilor Deciziei 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; H.G. nr. 964 din 13 octombrie 2000-privind aprobarea Planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; Legii nr.52/2003-privind transparenta 
decizională in administratia publica locala;  
            În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”f”, alin.(6) lit.”a”, pct.9,  alin.(9)  şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) 
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta: 
 

HOTARARE: 
 
Art.1 Se aprobă Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, 
conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi compartimentul 
registru agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 20 decembrie 2013 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Ceauşu Virgil                                                                            Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri locali 
în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
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REFERAT 
privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole 
 
 
 

         Direcţia pentru Agricultură Neamţ ne-a comunicat adresa nr.1731/31.10.2013, prin 
care ne aduce la cunoştinţă că până la data de 31.12.2013 autorităţile locale trebuie să 
elaboreze şi să aprobe un plan local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării 
cu nitraţi din surse agricole, care cuprinde măsuri, termene şi surse de finanţare. 
         Acest plan are ca temei legal: 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 şi 
H.G. nr. 964 din 13 octombrie 2000-privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia 
apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole. 
 
         În consecinţă, rugăm plenul Consiliului local al comunei Dochia să dispună! 
 
 
 
 

Inspector agent agricol, 
                                                   CĂPITANU CONSTANTIN 

 


