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ROMÂNIA 

 
    

MINISTERUL AFACERILOR  INTERNE 
INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL NEAMŢ 

 
NECLASIFICAT 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea măsurilor de sprijinire a autorităților administrației 
publice locale, în vederea conformării cu cerințele Directivei 91/271/CEE 

privind epurarea apelor uzate urbane 
 

 Colegiul Prefectural al judeţului Neamţ, 
 

          În temeiul dispoziţiilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia 
prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi ale art. 7 şi 
art. 8 din Regulamentul cadru de funcţionare a colegiului prefectural prevăzut în Anexa 3 
la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 
340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 Se ia act de documentația primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, înregistrată la Instituția Prefectului Județul Neamţ cu nr. 
17244/10.12.2018 și de corespondența Administraţiei Naţionale „Apele Române” 
înregistrată la Instituţia Prefectului Judeţul Neamţ  cu nr. 915/21.01.2019, referitoare la 
acțiunile de sprijinire a autorităților administrației publice locale, în vederea conformării cu 
cerințele Direcțivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. 

Art. 2  Prin ordin al prefectului va fi constituit Grupul de lucru pentru monitorizarea 
progreselor înregistrate pentru conformarea cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE/1991 
privind tratarea apelor reziduale urbane, modificată și completată  de Directiva Comisiei 
98/15/EC/1998. 

Art. 3 Serviciile publice deconcentrate ale ministerelor, cu responsabilități în 
domeniu, vor acorda sprijinul necesar autorităților administrației publice locale în 
identificarea problemelor și soluțiilor și vor monitoriza progresele înregistrate în asigurarea 
conformării cu prevederile Directivei. 

Art. 4  Serviciul pentru afaceri europene,  dezvoltare economică, monitorizarea 
serviciilor publice deconcentrate, strategii guvernamentale, relaţii internaţionale şi ordine 
publică va asigura transmiterea hotărârii și va asigura secretariatul Grupului de lucru.  

 
P R E F E C T, 

 
Daniela SOROCEANU 
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