ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.32
privind aprobarea distanțelor minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o
serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeţul Constanţa întrunit în şedinţa sa ordinară din
data de 28.05.2015 ;
Având în vedere: expunerea de motive a domnului Primar al comunei Poarta Albă –
Delicoti Vasile, judeţul Constanţa, raportul compartimentului de specialitate nr. 3048 din
18.05.2015,
avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 precum şi
avizul de legalitate al
secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art.11 din Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor
de igienă și sănătate public privind mediul de viață al populației.
În baza prevederilor art.36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.1, alin.2 și art.115, alin.1, lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. – Se aprobă distanțele minime de protecție sanitară între teritoriile protejate și o
serie de unități care produc disconfort și riscuri asupra sănătății populației conform anexei 1 la
prezenta hotărâre;
Art 2. Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituției
Prefectului Județului Constanța, pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta
Albă, judeţul Constanţa, autorităților și persoanelor interesate , în vederea aducerii la îndeplinire şi
o va face publică prin afişare.
Art. 3. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 12 voturi exprimate.
POARTA ALBA/ 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
VIȘAN ION
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI POARTA ALBĂ
CUMPĂNAŞU CAMELIA

ANRXA nr.1 la H.C.L. NR. 32/28.05.2015

Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de
unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei
– Ferme de cabaline, între 6–20 capete: .......... 50 m
– Ferme de cabaline, peste 20 capete: .......... 100 m
– Ferme şi crescătorii de taurine, între 6–50 capete: .......... 50 m
– Ferme şi crescătorii de taurine, între 51–200 capete: .......... 100 m
– Ferme şi crescătorii de taurine, între 201–500 capete: .......... 200 m
– Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: .......... 500 m
– Ferme de păsări, între 51–100 de capete: .......... 50 m
– Ferme de păsări, între 101–5.000 de capete: .......... 500 m
– Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole industriale: .......... 1.000 m
– Ferme de ovine, caprine: .......... 100 m
– Ferme de porci, între 7–20 de capete: .......... 100 m
– Ferme de porci, între 21–50 de capete: .......... 200 m
– Ferme de porci, între 51–1.000 de capete: .......... 500 m
– Complexuri de porci, între 1.000–10.000 de capete: .......... 1.000 m
– Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: .......... 1.500 m
– Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: .......... 100 m
– Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: .......... 200 m
– Ferme şi crescătorii de struţi: .......... 500 m
– Ferme şi crescătorii de melci: .......... 50 m
– Spitale, clinici veterinare: .......... 30 m
– Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: .......... 100 m
–Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: .......... 100 m
– Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: .......... 500 m
– Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală: .......... 300 m
– Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, platforme comunale: ..........
500 m
– Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: .......... 1.000 m
– Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: .......... 1.000 m
– Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a seminţelor) .......... 200
m
– Staţii de epurare a apelor uzate: .......... 300 m
– Staţii de epurare de tip modular (containerizate): .......... 100 m
– Staţii de epurare a apelor uzate industriale: .......... 300 m
– Paturi de uscare a nămolurilor: .......... 300 m
– Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: .......... 500 m
– Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: .......... 1.000 m
– Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: .......... 500 m
– Crematorii umane: .......... 1.000 m
– Autobazele serviciilor de salubritate: .......... 200 m
– Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane .......... 500 m
– Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: .......... 50 m
– Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: .......... 50 m
– Parcuri eoliene: .......... 1.000 m
– Parcuri fotovoltaice: .......... 500 m
– Cimitire şi incineratoare animale de companie: .......... 200 m
– Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă proprie). 50 m
– Rampe de transfer deşeuri .......... 200 m.

