
R O M Â N I A                         Proiect 

J U D E Ţ U L   GORJ                                                       AVIZAT, 

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N             Secretar general al  judetului, 

           Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a 

calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019 

 

Consiliul Județean Gorj, 

 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;  

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre întocmit de Compartimentul Protecția Mediului 

din cadrul Direcției de Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Evidența Patrimoniului și Protecția Mediului; 

            - Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

- Raportul de avizare al Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția mediului; 

- Prevederile. art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

- Prevederile art. 2, alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 56 şi art. 62 alin. (2) din Legea privind calitatea 

aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 47-49 din Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de 

menţinere a calităţii aerului; 

- Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/26.01.2016 privind constituirea comisiei 

tehnice județene pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Gorj, modificată prin 

dispozițiile nr.171/25.08.2017, respectiv nr. 972/12.11.2019; 

  

               În temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. l  Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de menținere a 

calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019, prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art. 2 Prezenta hotărâre se transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj, instituţilor, autorităţilor, organismelor şi operatorilor economici 

care au fost identificaţi pentru realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului și Instituției 

Prefectului Județului Gorj. 

 

 

          PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,  

COSMIN-MIHAI POPESCU                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                             CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 
 

 

Nr._____  

Adoptată în ședința din …………... 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți 

 































R O MÂNIA 

J U D E Ţ U L   GORJ    

C O N S I L I U L    J U D E Ţ E A N 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse 

în Planul de menținere a calităţii aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 2019  

 

 

 

Prezentul proiect de hotărâre vizează aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor 

cuprinse în Planul de Menținere a Calităţii Aerului în județul Gorj, pentru anul 2019, întocmit de către 

Comisia tehnică județeană, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 

62/26.01.2016, cu modificările și completările ulterioare. 

Planul de Menţinere a Calităţii Aerului reprezintă setul de măsuri care trebuie implementate la 

nivel judeţean în scopul păstrării nivelului poluanţior sub valorile limită, respectiv sub valorile ţintă şi 

asigurării celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile. 

Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Gorj este un document public ce a fost elaborat 

de către Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului, fiind 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 152/28.11.2019.  

Măsurile din Planul de Menținere a Calității Aerului se desfășoară pe perioada de valabilitate a 

acestuia, respectiv până în anul 2023. 

Conform legislației incidente, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în 

domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, monitorizează 

şi controlează stadiul realizării măsurilor din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului, iar Comisia tehnică 

județeană urmăreşte realizarea măsurilor din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului şi întocmeşte anual 

un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor. 

În acest sens, în perioada 30.01 – 04.02.2020, a fost efectuat un control comun de către 

reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu - Comisariatul Județean Gorj, Agenției pentru Protecția 

Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj – Compartiment protecția mediului, cu privire la stadiul 

realizării măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Gorj, pentru anul 

2019.  

În urma rezultatului controlului comun efectuat, Comisia tehnică județeană s-a întrunit în data de 

10.02.2020, ocazie cu care a fost întocmit Raportul cu privire la stadiul realizării măsurilor din Planul de 

Menținere a Calității Aerului pentru județul Gorj, pentru anul 2019. 



Față de cele prezentate mai sus, în vederea respectării dispoziției art. 49 din HG nr. 257/2015 

privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe 

termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, propun adoptarea prezentului proiect de 

hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a 

Calității Aerului pentru județul Gorj, pentru anul 2019, în forma prezentată. 

 

 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în 

Planul de Menținere a Calităţii Aerului în județul Gorj, pentru anul 2019 

 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea Raportului privind stadiul realizării 

măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calităţii Aerului în județul Gorj, 2019 – 2023, pentru anul 

2019.  

Menținerea calității aerului a devenit una din cele mai importante activități pe care le desfășoară 

instituțiile publice și reprezintă o preocupare permanentă și a organizațiilor neguvernamentale. 

În acest context, legislația românească stabilește un cadru legal prin Legea nr. 104/2011 privind 

calitatea aerului înconjurător, H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 

aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și Ordinul 

Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale 

întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în 

anexa nr. 2 la Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, prin reglementarea 

măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător, acolo unde acesta corespunde obiectivelor 

pentru calitatea aerului.  

Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de menținere a 

calității aerului și realizarea măsurilor din plan, care intră în responsabilitatea lui. 

Planul de Menținere a Calității Aerului în județul Gorj este un document public ce a fost elaborat 

de către Consiliul Județean Gorj, pentru unitățile administrativ-teritoriale aparținând județului, fiind 

aprobat prin hotărârea consiliului județean nr. 152/28.11.2019.  

Planul de Menținere a Calității Aerului conține măsuri pentru păstrarea nivelului poluanților sub 

valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător 

în condițiile unei dezvoltări durabile. 

Măsurile din Planul de Menținere a Calității Aerului se desfășoară pe o perioada de valabilitate a 

acestuia respectiv până în anul 2023. 

Conform prevederilor H.G nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 

aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, secțiunea 6,   

“ planul de menţinere a calităţii aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acţiunilor în termenele 

stabilite în plan pentru a asigura o eficienţă crescută a îmbunătăţirii calităţii aerului, dar şi pentru a 

menţine distribuţia efortului financiar la un nivel asumat”.   

„ Instituţiile, autorităţile, organismele şi operatorii economici care au fost identificaţi pentru 

realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului sunt responsabili de punerea în aplicare şi 



implementarea acestora. „  

„ Preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, Primarul General al Municipiului Bucureşti, 

personal şi/sau prin compartimentele de specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu 

autorităţile publice teritoriale de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile 

publice teritoriale pentru protecţia mediului, monitorizează şi controlează stadiul realizării 

măsurilor/acţiunilor din planul de menţinere a calităţii aerului”.   

„ Comisia tehnică urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi 

întocmeşte anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare 

consiliului judeţean. Raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menţinere a 

calităţii aerului se pune la dispoziţia publicului prin postarea pe pagina proprie de internet şi se transmite 

autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului până la data de 15 februarie a anului următor.” 

În acest sens, în perioada 30.01 – 04.02.2020, a fost efectuat un control comun de către 

reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu- Comisariatul Județean Gorj, Agenției pentru Protecția 

Mediului Gorj și ai Consiliului Județean Gorj – Compartiment protecția mediului, privind stadiul realizării 

măsurilor cuprinse în Planul de Menținere a Calității Aerului pentru județul Gorj, pentru anul 2019. 

Comisia Tehnică organizată la nivel judeţean pentru elaborarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului 

în judeţul Gorj a întocmit raportul cu privire la stadiul realizării măsurilor, pentru anul 2019, raport care 

este anexă a proiectului de hotărâre. 

 Competența de aprobare a Planului anual de acțiune de către Consiliul Județean Gorj este 

reglementată prin actele normative incidente invocate mai sus. 

În considerarea celor expuse și în temeiul art.173 alin. (1) lit. f) și art.182 alin. (1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

  

 

 

Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, 

             evidența patrimoniului și protecția mediului, 

Șef Serviciu urbanism și amenajarea teritoriului cu atribuții de Arhitect șef, 

Răus Daniel 

                                         

 

Întocmit, 

Ionescu Daniela 

Dinescu Bianca 

                                                                                                        


