Hotararea 930 din 11 august 2005 (Hotararea 930/2005)
Publicat in Monitorul Oficial 800 din 2 septembrie 2005 (M. Of. 800/2005)
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 5 alin. (1) si (4) din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba Normele speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si
hidrogeologica, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. (1) Documentatiile tehnice intocmite pentru executarea captarilor, constructiilor si instalatiilor destinate
alimentarii centralizate cu apa potabila/minerala terapeutica sau pentru imbutelierea apei potabile/minerale
naturale cuprind si masurile pentru instituirea zonelor de protectie sanitara conform normelor prevazute la art.
1, ca o conditie obligatorie pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor.
(2) Zonele de protectie sanitara se instituie in teren cel tarziu odata cu punerea in functiune a captarilor,
constructiilor si instalatiilor respective, aceasta constituind o conditie obligatorie a eliberarii autorizatiei de
gospodarire a apelor.
Art. 3. (1) Detinatorii si/sau operatorii cu orice titlu ai captarilor, constructiilor si instalatiilor prevazute la art. 2, aflate
in functiune, pentru care nu s-au dimensionat si instituit zonele de protectie sanitara conform normelor
prevazute la art. 1, vor intreprinde aceste actiuni in termen de maximum un an de la intrarea in vigoare a
prezentei hotarari.
(2) Perimetrele de protectie hidrogeologica se instituie in jurul surselor de ape minerale, al lacurilor si
namolurilor terapeutice prin aviz al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Zonele de protectie sanitara se instituie in jurul surselor de ape minerale, al lacurilor si namolurilor
terapeutice prin ordin al ministrului sanatatii, cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
Art. 4. - Detinatorii si/sau operatorii cu orice titlu ai captarilor destinate alimentarii cu apa potabila, care
furnizeaza in medie peste 100 m 3 de apa pe zi, vor efectua programul de monitorizare conform normelor
prevazute la art. 1, incepand cel mai tarziu cu data de 1 ianuarie 2007.
Art. 5. (1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea
I.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 101/1997 pentru
aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 62 din 10 aprilie 1997, iar Instructiunile Ministerului Sanatatii,
Comitetului de Stat al Apelor si Comitetului pentru Problemele Administrative Locale nr. 51/1968 pentru
aplicarea prevederilor Decretului nr. 1.059/1967 al Consiliului de Stat privind protectia sanitara a surselor,
constructiilor si instalatiilor centrale de alimentare cu apa potabila si a apelor minerale pentru cura interna isi
inceteaza aplicabilitatea.
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