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          R O M Â N I A 
        JUDETUL ALBA 
    ORASUL OCNA MURES 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 
 
 
        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă  ordinara la data de 
31.01.2011,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.27 din 25.01.2011, de către primarul 
oraşului Ocna Mureş. 
        Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind aprobarea, la nivelul orasului Ocna Mures 
unui PLAN LOCAL DE ACŢIUNE pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole, conform ANEXEI – parte integranta a prezentei hotarari”, iniţiat şi înaintat spre aprobare de 
către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Drăguţ Augustin Iosif; 
       Văzând:- referatul nr. 989/25.01.2011 a compartimentului agricol, cadastru, banca de date din 
cadrul aparatului de specialitate al primaruui oraşului Ocna Mureş; 
       Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, 
republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu H.G. nr.964/2000 
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi 
din sursele agricole, cu modificările ulterioare, Ordinul nr.425/105951/2001 al ministrului apelor şi 
protecţiei mediului şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
        În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
        Articol unic: – Se aprobă, la nivelul orasului Ocna Mures, PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, conform ANEXEI – parte 
integranta a prezentei hotarari 
 

Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Drăguţ Augustin Iosif: 
 
       Se comunică la: 
       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Compartimentul agricol, imobiliar - edilitar, bnca de date: 
       - Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures; 
                 

Ocna Mureş, 31.01.2011 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                              CONTRASEMNEAZA 
           CONSILIER,                                                                                  SECRETAR ORAS                       
JR. FLORIN AUREL POPA                                                              JR. FLORINEL NICOARA 

 
 
 
 

 
 
PSN/PSN 
EX:7;ANEXE:1;                           NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:15; Voturi ,,pentru”:15. 
 
 


