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HOTĂRÂREA NR. 4 
din 31 ianuarie 2014 

 
privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 
proveniţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu 
 

Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  31 ianuarie 2014, 
urmare a dispoziţiei de convocare nr. 2 din 24.01.2014, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 

       Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr. 221   /24.01.2014, în 
calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi raportul 
Compartimentului Agricol prin care se propune aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu; 

Văzând avizul favorabil al Comisiei pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului si urbanism din cadrul Consiliului local Rîciu; 
               In baza prevederilor: 
 - Hotararii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; 
 - art.2 alin. (2) din Decizia nr. 221.983/GC/12.06.2013 a Comisiei pentru aplicarea planului de acţiune 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale; 
               In temeiul dispozitiilor art. 36, alin 2, lit.b coroborat cu alin 4, lit.f, art.45  si art.115, alin. 1, lit. b din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificarile si completarile ulterioare ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

  Art.1. Se aproba Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu  nitraţi proveniţi din surse 
agricole pe teritoriul administrativ al comunei Rîciu, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  

Art.2. Primarul comunei Rîciu va duce la indeplinire prevederile prezentului  proiect de hotarare prin 
aparatul propriu de specialitate. 

    Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică în copie: 
  Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
  
  Compartimentului contabilitate-impozite şi taxe; 
 ului agricol, cadastru si relaţii publice; 
 Primarului Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin 

publicarea pe  pagina de internet www.comunariciu.ro. 
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