
  

         ROMÂNIA                                             

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUȘENI    

 CONSILIUL LOCAL    

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, la nivelul comunei Nușeni, pentru 

anul 2020 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 

16.07.2020 în prezenţa a 10 consilieri, 

  

 

 

 

           Având în vedere: 

 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/3126 

din 22.06.2020; 

- raportul nr.A.7/3302 din 01.07.2020,întocmit de către secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la  privind aprobarea Planului local de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, la 

nivelul comunei Nușen, pentru anul 2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/3516 

din 13.07.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/3522 din 

13.07.2020; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/3528 din 13.07.2020; 

 

 



În conformitate cu: 

 

 

 

- prevederile Ordinului ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi ministrul 

agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr.1182/1270/2005 privind 

aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole; 

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

acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 

surse agricole, cu modificărille și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin.(2) din Decizia nr.221983/GC/12.06.2013 a Comisiei 

din cadrul MADR,constituită pentru aplicarea ,,Programului de acțiune 

pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse 

agricole”; 

 

 

 

 

            În temeiul art. 129 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.e, alin.(7) lit.i, art.139 alin.(1), 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

            Art.1. Se aprobă Planul local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, la nivelul comunei Nușen, pentru anul 

2020,conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni, domnul Ioan Mureșan și compartimentul fond funciar și urbanism și 

monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 



          Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 10 voturi 

,,pentru” din totalul de 10 consilieri locali prezenți la ședință. 

        Art.4 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, având funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- compartimentul fond funciar și urbanism și monitorizarea procedurilor 

administrative; 

- Direcția pentru Agricultură  Bistrița- Năsăud. 

 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

           PĂTRAȘ SIMONA - MELANIA 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                  ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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