
  

 

 

 

HOTARARE nr. 270 
PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr. 47 din 13 iulie 1995 

pentru stabilirea zonei de protecţie sanitară  a surselor şi instalaţiilor centrale de alimentare cu apă a Municipiului 
Tulcea şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aferente zonei de protecţie sanitară cu regim sever, pe 

perioada existenţei sursei de apă protejată 
 

Consiliul Local al Municipiului Tulcea, judetul Tulcea, intrunit in sedinta ordinara la data de 27 
septembrie 2007; 

Examinând proiectul de hotărâre privnd modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local 
Tulcea nr. 47 din 13 iulie 1995 pentru stabilirea zonei de protecţie sanitară  a surselor şi instalaţiilor centrale de 
alimentare cu apă a Municipiului Tulcea şi atribuirea în folosinţă gratuită a terenurilor aferente zonei de protecţie 
sanitară cu regim sever, pe perioada existenţei sursei de apă protejată, proiect din iniţiativa primarului; 

Luand in discutie coraportul întocmit de SC AQUASERV SA Tulcea şi de Direcţia Întreţinere şi 
Administrare Patrimoniu  , inregistrat sub nr. 31176/2007; 

Retinand avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Tulcea; 
Avand in vedere prevederile HG 930/2005 privind aprobarea Normelor specifice privind caracterul 

şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, în conformitate cu art. 5 alin 1 din legea apelor 
nr, 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza dispoziţiilor art. 10, art. 36 alin. 2 lit c şi alin. 5 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata  

In temeiul art. 45 si 49 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
 

HOTARASTE: 
 

Art. 1.  Se modifică şi se completează art. 1 din HCL nr. 47/13.06.1995 şi va avea următorul 
cuprins: 

Aprobă zonele de protecţie sanitară cu regim sever şi de restricţie pentru sursele de apă de 
adâncime, sursa de suprafaţă rezervoarele de apă şi staţia de tratare care asigură apa potabilă necesară 
municiăpiului Tulcea astfel; 

I Pentru sursa de apă de adâncime este necesar să se stabilească următorele zone de protecţie : 
A) Zona de protecţie sanitară cu regim sever la foraje va avea dimensiunile de minimum 50 m 

amonte de captare , 20 m aval de captare şi 25 m lateral, de o parte şi de alta a captării, deoarece nu avem 
suficiente date pentru aplicarea metodelor de dimensionare prevăzute la art. 13 alin 1. 

Pentru fiecare foraj şi conductele aferente , zona de protecţie sanitară cu regim sever are o suprafaţă 
de 3500mp.  

Această zonă cu excepţia celei instituite pentru conductele de aducţiune şi distribuţie , se va 
împrejmui şi se va marca prin plăcuţecavertizoare. 

 



  

b)Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie s-a instituit simultan pentru toate forajele care 
exploatează aceeaşi structură acviferă şi a rezultat o suprafaţă de 100 000 mp, conform planurilor de 
situaţie. 
Zona va fi marcată de deţinătorul şi/sau operatorul prin borne sau semne vizibile, cu menţiune: Zona de 
protecţie sanitară. 
a) Zona de protecţie hidrogeologică urmează să se stabilească de către o unitate atestată de autoritatea 

publică din domeniul apelor în conformitate cu instrucţiunile din HG 930/2005. 
 
II. Pentru sursa de suprafaţă , captare din Dunăre la Mila 42+500, este necesar să se stabilească 
următoarele zone de protecţie: 

a) Zona de protecţie  saniară cu regim sever va avea dimensiunile minime 100 m pe direcţia 
amonte de priza , 25 m pe direcţia aval de ultimile lucrări componente ale prizei  şi 25 m de 
o parte şi de alta a prizei. 

Zona se va marca pe suprafaţă apei cu geamanduri sau prin alte semne convenţionale vizibile şi 
se va împrejmui pe amluri, împrejmuirea fiind marcată cu plăcuţe avertizoare. 
B) Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie  cuprinde şi zona de protecţie a conductelor 
de aducţiune şi are suprafaţă de 17950 mp (25200 mp – 7250 mp), conform planurilor de 
situaţie. 
 

III. Pentru rezervoarele de apă de la cota +70,00 şi cota 110,00 este necesar să se stabilească următoarele 
zone de protecţie: 

a) Zona de protecţie sanitară cu regim sever la rezervoare îngropate este 20m de la zidurile exterioare 
ale clădirilor şi la staţii de pompare este de 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor şi are 
rmătoarele suprafeţe: 

- rezervoare şi staţie de pompare str. Babdag nr. 138 cu o suprafaţă de 10766 mp  
- rezervor cota +110,00 cu o suprafaţă de 32696 mp 
 
b) Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie pentru rezervoare este după cum urmează: 
- pentru str. Babadag nr. 138 suprafaţa zonei este de 20 280 mp şi corespunde incintei împrejmuite 
- pentru rezervorul de la cota +110,00 suprafaţa zonei  este conform limitei stabilite în Pr. Nr. 

17/2006 „Reabilitare rezervor apă cota +110,00” este de 3939 mp. 
 
IV . Pentru staţia de tratare apă potabilă din str. Tineretului nr. 1 este necesaar să se stabilească zona de 
protecţie sanitară cu regim de restricţie  pe o suprafaţă de 40 400 mp ce corespunde suprafeţei atribuite în 
administrare de Consiliul Local Tulcea. 

   
Art.  2.  Se modifică şi se completează art. Nr. 2 din HCL nr. 47/13.06.1995 şi va avea următorul cuprins: 
Aprobă atribuirea în folosinţă gratuită a terenului aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever, pentru 

sursa de apă de adâncime , în suprafaţă totală de 35000 mp pentru cele 12 foraje , pe perioada existenţei sursei 
protejate. 

Art. 3. Se modifică şi se completează art. Nr. 3 din HCL nr. 47/13.06.1995 şi va avea următorul 
cuprins: 

SC AQUASERV SA Tulcea va împrejmui zonele de protecţie sanitară cu regim sever şi va marca 
zonele de protecţie sanitară cu regim de restricţie , stabilite conform art. Nr. 1, prin borne sau semne 
vizibile. 



  

Art. 4. Secretarul municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei Hotarari autoritatilor 
interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale. 

 
 
        Hotararea a fost adoptata cu  20  voturi ale consilierilor. 
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