
       R O M Â N I A
JUDEŢUL HUNEDOARA
    MUNICIPIUL BRAD
    CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.21/2014
privind aprobarea ,, Planului de acţiuni pentru protecţia

apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole al
Municipiului Brad, judeţul Hunedoara”

Consiliul Local al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara,
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a Primarului municipiului Brad prin care se

propune aprobarea ,, Planului de acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara”,

Ţinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Brad,

Văzând Decizia nr. 221983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea Planului de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole din cadrul Ministerului
Mediului şi schimbărilor Climatice, prin care se aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole şi adresa Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului
Hunedoara nr. 80247/2013 privind implementarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole,

În conformitate cu prevederile HGR nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 4 lit.,,f”, art. 45 alin.1 şi art. 115 alin. 1 lit.,,b” din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 – Aprobă ,,Planul de acţiuni pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi
din surse agricole al Municipiului Brad, judeţul Hunedoara”, conform Anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul
protecţia mediului.

Art. 3– Prezenta hotărâre se comunică:
-   Instituţiei  Prefectului  Judeţului Hunedoara
-   Primarului Municipiului Brad
-   Compartimentului protecţia mediului
-   Direcţiei pentru Agricultura a judeţului Hunedoara

           BRAD, 25.02.2014

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                                          Contrasemnează
          Mirică Ioana Camelia                      SECRETAR

                                                                   Bora Carmen Irina

 *cvorumul necesar:  8 voturi
sistemul de vot : deschis
număr voturi obţinute:  15 voturi ,,pentru”


