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HOTĂRĂRE 
privind aprobarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitra ți 

din surse agricole 
  

Consiliul local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.09.2013. 
Având în vedere: 
Adresa comunicare nr.7708 din 30.07.2013 de la Directia Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Directia 
Pentru Agricultură Bacău; 
Proiectul de hotărăre nr.3619 din 18.09.2013 privind aprobarea Programului de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;  
Expunerea de motive a primarului comunei Coloneşti, judeţul Bacău nr.3618 din 18.09.2013 privind 
aprobarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;  
Raportul Compartimentului de specialitate nr.3617 din 18.09.2013 privind aprobarea Programului de 
acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;  
Raportul de avizare al comisie de specialitate al consiliului local Colonești judetul Bacău nr.3675 din 
20.09.2013; 
Țănănd cont de prevederile art. 2 alin (2) din Decizia nr.221983/GC/2013 a Comisiei pentru aplicarea 
Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole; 
HG nr.964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați din surse agricole; 
În temeiul art.36 alin.(1) lit.b) și e), alin.(6)  lit.a) pct 9. coroborat cu art.45 alin (1) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
               HOTĂRĂŞTE:  

 
Art.1. Se aprobă Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole conform anexei care face parte intergantă din prezenta hotărăre. 
 
Art.2. Prezenta hotărăre va fi dusă la indeplinire de primarul comunei Colonești judetul Bacău; 
 
Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefectului Judeţului Bacău, Direcția pentru Agricultură 
Bacău, Primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică de secretarul comunei, în condiţiile legii. 
   

 
                                                                              Contrasemnează 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              SECRETARUL COMUNEI 
                      Vînău Vasile Nicușor                                                                     Brandiu Ionel 
 
 
 
 
 
 
Nr.40  
din.24.09.2013 
 
 
Prezenta hotărăre a fost adoptată cu 11 voturi, 0 voturi împotrivă, 0 abtineri. 
Au participat la sedinta odinară un nr. de 11consiliei locali din 11 aleși. 
 
 
 


