
ROMÂNIA          

JUDEŢUL SĂLAJ         

COMUNA CRASNA                 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.98. 
Din data de 17.12.2013. 

privind aprobarea  Planului local de acţiune pentru protecţia apelor  

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole 

  

Consiliul local al comunei Crasna; 

 Având în vedere: 

-  expunerea de motive a primarului cu nr.11251/10.12.2013 raportul compartimentului de resort cu 

nr.11252/10.12.2013 şi avizul comisiei de specialitate al consiliului local cu nr.11253/10.12.2013; 

- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 

- prevederile art.6 alin.(1) din Anexa la HG 964/2000-privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- în temeiul art.2 alin.(8) al Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de 

sprijin pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, aprobat prin 

Ordinul 452/105.951/2001, al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, 

alimentației și pădurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- în conformitate cu Ordinul comun 1552/743/2008 al MMDR și MADR pentru aprobarea listei 

localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole,     

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.b), alin.(4) lit.f) şi art.45 alin.(1) din Legea 

nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

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

nitraţi din surse agricole, conform Anexei nr.1.  şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul comunei. 

Art.3.Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ 

Tribunalului Sălaj în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul 

administrativ. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj; 

- Primar; 

- Compartiment fond funciar; 

- Site – ul: www.primariacrasna.ro; 

- Dosar hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                

         Vincze Alexandru                                     Contrasemnează: 

                       SECRETARUL  comunei, 

                                        Lazar Veturia 

 


