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HOTĂRÂREA NR.106 

PRIVIND APROBAREA ”STUDIULUI HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA 
ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ PENTRU CAPTAREA DE APĂ SUBTERANĂ 

DEALUL BOGZA ”care asigură  alimentarea cu apă a oraşului Tulcea  şi modificarea  Art.1, 
pct I lit a), lit b) si lit c) din HCL Nr. 270/27.09.2007 

 
 

Consiliul Local al municipiului Tulcea , judeţul Tulcea, intrunit in şedinţa ordinară la data de 21 
aprilie 2011;  

Examinând proiectul de hotărâre pentru aprobarea ”STUDIULUI HIDROGEOLOGIC 
PENTRU DIMENSIONAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ PENTRU 
CAPTAREA DE APĂ SUBTERANĂ DEALUL BOGZA ”care asigură alimentarea cu apa a 
oraşului Tulcea  şi modificarea Art.1, pct I lit a), lit b) si lit c) din HCL Nr. 270/27.09.2007, 
proiect din iniţiativa primarului; 
        Luând  in discuţie raportul intocmit de Serviciul de Urbanism si Amenajarea  teritoriului din 
cadrul Primăriei municipiului Tulcea inregistrat cu nr. 7912 /12.04.2011 si raportul intocmit de S.C. 
Aquaserv S.A. Tulcea Nr. 9361/12.04.2011; 
          Reţinând  avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
           Având in vedere: 
         -HCL nr. 47/13.07.1995  privind stabilirea  zonei de proţectie sanitară a surselor si instalaţiilor 
centrale de alimentare cu apă potabilă a municipiului Tulcea şi atribuirea in folosinţă gratuită a tere-
nului aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever,pe perioada existenţei sursei de apă protejată . 
         -HCL Nr. 270/27.09.2007, privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local 
Tulcea Nr. 47 din 13 iulie 1995 pentru stabilirea zonei de protecţie sanitară a surselor si instalaţiilor 
centrale de alimentare cu apa potabila a municipiului Tulcea şi atribuirea in folosinţă gratuită a 
terenului aferent zonei de protecţie sanitară cu regim sever , pe perioada existenţei sursei de apă 
protejată  . 
       -HG nr. 930/11.08.2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si mărimea 
zonelor de protecţie sanitară si hidrogeologică  Art 2 alin  (2) şi Art 3 alin (1) 
         -HCL nr. 29/1996 privind aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Tulcea; 
         -HCL nr. 19/1999 privind aprobarea Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului 
Tulcea;  
        -Legea 350/2001,cu completările ulterioare privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.9 lit 
c), art. 25 alin(1), art 56 alin (1) 
          In baza dispoziţiilor art.36 aliniatul(1),  din Legea nr.215 /2001 privind Administraţia publică 
locală republicată, cu modificările si completările ulterioare .  
            In  temeiul art.45 alin(2) şi art.49 alin.(1) si (2) din Legea nr.215/2001 privind Administraţia 
publică locală republicată cu modificările si completările ulterioare .   

 
HOTĂRĂŞTE  

               
           ART.1   Se  aprobă ”STUDIUL HIDROGEOLOGIC PENTRU DIMENSIONAREA 
ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ PENTRU CAPTAREA DE APĂ SUBTERANĂ 
DEALUL BOGZA ”care asigură  alimentarea cu apă a oraşului Tulcea.  
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           ART. 2   Se modifică in cadrul  art.1 din HCL Nr. 270/ 27.09.2007  punctul I şi lit a), lit 
b) si lit c)   şi vor avea următorul conţinut : 
 
                I. Pentru sursa de apă de adâncime , constituită in prezent din 10 foraje, a căror 
amplasamente se identifică prin coordonate STEREO 70 conform Anexa 1 la prezenta 
hotărâre,  se stabilesc urmatoarele zone de protecţie : 
 
a)  zona de protecţie sanitară cu regim sever, care se delimitează prin 36 de puncte definite 
cadastral in coordonate STEREO 70, cuprinse in Anexa 2 la prezenta hotărâre . 
    Suprafaţa totală a zonei de protectie cu regim sever determinată pe baza coordonatelor  in 
sistem STEREO 70 este de 116 820,89 mp.  
         Această zonă de protecţie sanitară cu regim sever se va imprejmui  şi se va marca prin 
placuţe avertizoare.  
 
b) zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie care se delimitează prin 34 de puncte 
definite cadastral in coordonate STEREO 70 , cuprinse in Anexa 3 la prezenta hotărâre . 
       Suprafaţa zonei de protecţie cu regim de restricţie, determinată in afara zonei de protecţie 
cu regim sever,  pe baza coordonatelor in sistem STEREO 70 este de 88019,45 mp.  
       Limita zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie va fi marcată de operatorul 
captării prin borne sau semne vizibile , cu menţiunea :zonă de protecţie sanitară.  
 
c) primetrul de protecţie hidrogeologică a sursei de apă, care cuprinde arealul dintre domeniile 
de alimentare şi de descărcare la suprafaţă sau in subteran a apelor subterane. 
         Acesta este delimitat in amonte de aria de alimentare a acviferului , cel puţin până la linia 
de cumpănă a apelor situate le sud şi sud-est  de amplasamentul sursei de apa - Dealul Bogza . 
In aval limita perimetrului hidrogeologic este delimitat de zona aluvionară a Dunării,  până la 
lacul Zaghen . 
            

ART. 3 .Secretarul Municipiului Tulcea va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate pentru ducerea la indeplinire a prevederilor sale . 
 
Hotărârea a fost adoptată cu. 20.voturi. 
 
 
               CONTRASEMNEAZĂ                                                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                         SECRETAR,                                                                            CONSILIER, 
              Jr. BRUDIU Maria                                                       GAFAR Cantimir 
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