
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  Nr. 48 
Din 23 mai  2017* 

 
              Privind: aprobarea Planului local  de acţiune  pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitraţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comuna Tătăranu, județul 
Vrancea 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, 
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3436/16.05.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 23.05. 2017. 

 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tătăranu, înregistrată sub nr. 

3493/16.05.2017; 
             Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tătăranu, înregistrat sub  nr. 3494/16.05.2017;               

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1; 
Având în vedere prevederile Deciziei nr. 221.983/GC/12.06.2013  

a Comisiei pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția  
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole,  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 Având în vedere prevederile art.1, poz. nr. 857 din Anexa la  Ordinul nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea  
listei   localităților  pe județe unde există surse de nitrați din activități  agricole  emise de  Ministerul Mediului  și 
Dezvoltării Durabile; 
              Având în vedere prevederile Ordinului nr. 452/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitrati proveniţi din surse agricole, cât și art.3 din Decizia comisiei pentru aplicarea planului de acțiune 
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;  

Având în vedere Adresa nr. 1472/13.03.2017 a Direcției pentru Agricultură Vrancea privind 
implementarea * Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole*; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin(6) litera “a”  Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată: 

În baza prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată: 

PROPUN: 
 

        ART.1. - Se aprobă Planul local  de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole  pe teritoriul administrativ al comumei  Tătăranu, județul Vrancea, 
conform ANEXEI la prezenta hotărâre. 
         ART.2. - Cu ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
 primarul şi viceprimarul comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
         ART.3. - Secretarul comunei Tătăranu, județul Vrancea se însărcinează cu comunicarea 
prevederilor prezentei hotărâri, persoanelor și instituțiilor interesate, precum și Instituției 
Prefectului – județului Vrancea, în vederea controlului de legalitate. 
 

PRIMAR, 
BĂRBIERU Bănel, 

 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA  nr. 48 
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poluării cu nitraţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comuna Tătăranu, județul 
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INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, 
validat prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 3436/16.05.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 23.05. 2017. 

 
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tătăranu, înregistrată sub nr. 

3493/16.05.2017; 
             Având în vedere Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tătăranu, înregistrat sub  nr. 3494/16.05.2017;               

Având în vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1; 
Având în vedere prevederile Deciziei nr. 221.983/GC/12.06.2013  

a Comisiei pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția  
apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole,  
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Având în vedere prevederile art.1, poz. nr. 857 din Anexa la  Ordinul nr. 1552/743/2008 pentru aprobarea  
listei   localităților  pe județe unde există surse de nitrați din activități  agricole  emise de  Ministerul Mediului  și 
Dezvoltării Durabile; 
              Având în vedere prevederile Ordinului nr. 452/2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Comisiei şi a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva 
poluării cu nitrati proveniţi din surse agricole, cât și art.3 din Decizia comisiei pentru aplicarea planului de acțiune 
pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;  

Având în vedere Adresa nr. 1472/13.03.2017 a Direcției pentru Agricultură Vrancea privind 
implementarea * Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole*; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin(6) litera “a”  Legea nr. 215/2001, privind administrația publică 
locală, republicată: 

În baza prevederilor art. 45 alin(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată: 

HOTĂRĂȘTE: 
 

        ART.1. - Se aprobă Planul local  de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 
nitraţi din surse agricole  pe teritoriul administrativ al comumei  Tătăranu, județul Vrancea, 
conform ANEXEI la prezenta hotărâre. 
         ART.2. - Cu ducerea  la  îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
 primarul şi viceprimarul comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
         ART.3. - Secretarul comunei Tătăranu, județul Vrancea se însărcinează cu comunicarea 
prevederilor prezentei hotărâri, persoanelor și instituțiilor interesate, precum și Instituției 
Prefectului – județului Vrancea, în vederea controlului de legalitate. 
 
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                          SECRETAR COMUNĂ, 
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 
 
 
 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 13  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
- P R I M A R - 

NR. 3493/16.05.2017; 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind:  aprobarea Planului local  de acţiune  pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comuna 
Tătăranu, județul Vrancea 
   
             Stimati Consilieri !    

Având în vedere Adresa nr. 1462/13.03.2017 a Direcției pentru Agricultură Vrancea 
privind implementarea * Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 
nitrați din surse agricole*; 

  Romania a incheiat negocieri pe capitolul de mediu al aquis-ului comunitar in 
noiembrie 2004, fiind nevoie  sa intreprinda actiuni urgente cu privire la gospodarirea apei, 
inclusiv rezolvarea problemei legate de poluarea cu nitrati din surse agricole prin implementarea 
unui program comun cu alte investitii de mediu , in special alimentari cu apa, canalizari si 
managementul deseurilor. 

Protectia resurselor de apa impotriva poluarii cu nutrienti va fi realizata la nivelul 
comunelor prin implementarea unor sisteme imbunatatite pentru colectarea si managementul 
gunoiului de grajd provenit de la animale. 

Activitatile si investitiile propuse vor reduce in mod semnificativ cantitatile de nutrienti 
deversate in apele de suprafata si subterane , conducand in acest fel la imbunatatirea calitatii 
apei, limitarea fenomenului de eutrofizare si reducerea cazurilor de intoxicatii acute cu nitriti.  

Analizand acest aspect și având în vedere colaborarea Compartimentului de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate, dispun întocmirea planului de acțiune la nivel local pentru 
zonele vulnerabile la nitrați.  
 Ținând cont că se îndeplinesc prevederile legale  vă rog domnilor consilieri   ca în ședința 
ordinară să adoptați proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune la nivel local  
pentru zonele vulnerablile la nitrați în ședința ordinară  a Consiliului Local Tătăranu din 
23.05.2017. 
 
     Va multumesc! 

 
INITIATOR, 

primarul comunei Tătăranu 
BĂRBIERU Bănel,  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
COMPARTIMENT REGISTRUL AGRICOL – FOND FUNCIAR 

Nr. 3494/16.05.2017;                          
  

RAPORT DE SPECIALITATE 
La proiectul de hotărâre privind: aprobarea Planului local  de acţiune  pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comuna 
Tătăranu, județul Vrancea 

                                         
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(1) si a alin.(6) lit. ,,a” pct. 9 din din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale  Consiliul Local are initiativa  si hotaraste in toate 

problemele de interes local  asigurand cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind protectia si refacerea mediului. 

Având în vedere Adresa nr. 1462/13.03.2017 a Direcției pentru Agricultură Vrancea 

privind implementarea * Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole*; 

 Prin implementarea activitatilor prevazute se va obtine imbunatatirea conditiilor de viata 

datorita cresterii gradului de igiena atat in localitati cat si in gospodariile populatiei.Reducerea 

cantitatilor de nutrienti , in special azot si fosfor deversate in corpurile de apa utilizate ca sursa 

de apa potabila va conduce la reducerea cazurilor de intoxicatii acute cu nitriti si a bolilor 

diareice contribunid astfel la imbunatatirea permanenta a starii de sanatate a populatiei. 

 Facilitatile furnizate pentru colectarea si managementul gunoiului vor avea ca efect 

imediat imbunatatirea conditiilor de igiena , atat la nivelul localitatilor rurale cat si in 

gospodariile populatiei, prin efectuarea acestor lucrari se evita deteriorarea mediului 

inconjurator.  

Sunt respectate conditiile cerute de lege pentru promovarea proiectului de hotarare si se 

asigura concordanta dispozitiilor propuse in proiect cu principiile de drept, fapt pentru care 

propun spre analiza si dezbatere in sedinta ordinara a Consiliului local Tătăranu din data de 

23.05.2017. 

 

 
INTOCMIT, 

ing. CĂLIN Ioana, 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                   ANEXĂ  
  La  HCL nr. 48/23.05.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 1: programe de dezvoltare  economico – sociale, buget – 
finanțe, administrarea domeniului public sau privat al comunei 
 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 23.05.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 
215/2001 – Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza 
și  aviza  proiectul de  hotărâre privind: aprobarea Planului local  de acţiune  pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole pe teritoriul administrativ al comuna Tătăranu, județul Vrancea 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “ pentru “, _____”împotrivă”, 
şi_____”abţineri” avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
    
       
                                                                 
                                                Președintele comisiei, 
                                                 NĂSTASE Traian – preşedinte ______________ 
 
                          
                                                                          Membri comisie:  
                                                                   FURTUNĂ Dan – Gabriel  - secretar______ 

                           RĂDUCAN Marcela- Cîtălina______ 
                  DIMA Oana – Maria_________ 

                               POPA Eugen – Vasile_________ 
                                                      CRĂCIUN Ionel________ 

                       JOGHIU Nicolae_________ 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 


