
 
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL 
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 107 
din 17.11.2017 

 
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva 

poluării cu nitrați din surse agricole și protejarea zonelor vulnerabile la 
nivelul comunei Șagu  

 
     Consiliul Local al comunei Șagu, județul Arad, întrunit in şedinţă ordinară 
lunară, în data de 17.11.2017, la sediul acestuia 
     Având in vedere 
- Referatul dlui. Goronea Cristian – inspector în cadrul Compartimentului 
Agicol și Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei Șagu, 
prin care solicită aprobarea Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole și protejarea zonelor 
vulnerabile la nivelul comunei Șagu. 
- expunerea de motive a primarul comunei Șagu cu privire la aprobarea 
Planului Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 
din surse agricole și protejarea zonelor vulnerabile la nivelul comunei Șagu. 
- prevederile Deciziei 221983/GC/12.06.2013 emisa de Comisia 
Interministerială pentru aplicarea Planului local de acțiune pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole. 
- prevederile HG 964/2000 privind  aprobarea Planului de acțiune pentru 
protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 
- prevederile Directivei 91/676/CEE/1991 privind protecția apelor 
împotriva poluării cauzate de nitrații proveniți din surse agricole. 
- Adresa nr. 23886 din 09.08.2017 a Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale DADGR Arad. 
- raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Șagu. 
- votul exprimat „ pentru „de către un număr de 11 consilieri din 11 
consilieri prezenţi si din 13 consilieri in funcţie, 
        În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. “ b “, alin.( 4 ) lit. 
“e“  şi art.45 alin.(1) şi art. 115 alin. (1) lit. “b“ din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE: 
 

Art.1.- Se aproba Planul Local de Acțiune pentru protecția apelor împotriva 
poluării cu nitrați proveniți din surse agricole și protejarea zonelor 
vulnerabile, la nivelul comunei Șagu, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Se constituie comisia pentru aplicarea planului de acțiune la nivelul 
comunei Șagu, formată din: 
- Foitik Francisc - viceprimar Comuna Șagu 
- Goronea Cristian - inspector – Compartimentul Agricol și Urbanism 



- Cibean Cristina-Georgeta- inspector - Compartimentul Stare Civila 
  Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Şagu şi se comunică cu: 

 -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
 -  Persoanele nominalizate 

         -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu 
și pe site-ul propriu www.primariasagu.ro 
 

    Președinte de şedinţă,                                             Contrasemnează,     
          Bun Teofil                                                             p.Secretar 
                                                                                     Roman Dan 

                                                                            Inspector, 
                                                                            Lucaciu Claudia 

 


