
R O M Â N I A                   PROIECT 

J U D E Ţ U L   GORJ        Avizat pentru legalitate 

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 

privind aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Gorj 

 

Consiliul Județean Gorj, 

 

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

- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre;  

- Raportul de avizare al Comisiei de buget-finanțe; 

            - 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 de sănătate și asistență socială;  

- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură şi protecţia mediului; 

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

Codul administrativ;   

- Prevederile art. 21 alin. (2) lit. a), art. 43, alin. (2), art. 56 şi art. 62 alin. (2) din Legea privind 

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

- Prevederile art. 4 alin. (4), art. 27-28  şi art. 31-50 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; 

- Adresa Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 16839/23.09.2015, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Gorj cu nr.12165/24.09.2015 privind solicitarea de demarare a procedurii de elaborare a Planului 

de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj; 

- Contractul de servicii nr.10490 din data de 22.08.2016 încheiat cu S.C. UNITATE DE SUPORT 

PENTRU INTEGRARE S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare, studiu și asistenţă 

tehnică pentru realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Gorj; 

- 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; 

-  Referatul de avizare nr. l/3967/VT/ 30.10.2019 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; 

  

 

               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,  

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. l  Se aprobă Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj pentru perioada 2019-2023, 

prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) 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. 



            (2) Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, prin structura de specialitate din aparatul 

propriu, 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. 

Art.3 (l) Comisia tehnică județeană 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 Gorj. 

                      (2) Raportul prevăzut la alin. (1) 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. 

          Art.4 Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj se actualizează o dată la 5 ani, în 

condițiile legii. 

          Art. 5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția urbanism, amenajarea 

teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului – Compartimentul protecția mediului, precum și 

membrii comisiei tehnice județene. 

          Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 

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

prevăzuți la art.2 alin. (1) și Instituției Prefectului -Județul Gorj. 

 

 

 

 

   

          PREŞEDINTE,                                                             CONTRASEMNEAZĂ,  

COSMIN-MIHAI POPESCU                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                             CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU  
 

 

 

 

Nr._____  

Adoptată în ședința din 28.11.2019 

Cu un număr de __________voturi  

Din numărul consilierilor prezenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ  

 

 

REFERAT DE APROBARE  

a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul 

Gorj, 2019-2023 

 

Compartimentul de mediu din cadrul Direcției de Urbanism, Amenajarea Teriroriului, Evidența 

Patrimoniului și Protecția Mediului a înaintat Consiliului Județean Gorj, spre consultare și aprobare, Planul 

de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj, 2019-2023, precum și documentația aferentă.  

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. 

Acest plan a fost elaborat de Comisia Tehnică organizată la nivel judeţean pentru elaborarea 

Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj, a fost supus dezbaterii publice şi a fost transmis 

către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, spre avizare, conform legii. 

Ulterior, a fost emis Avizul favorabil nr.l/3967/VT/30.10.2019 al Agenţiei Naţionale pentru 

Protecţia Mediului şi Referatul de avizare nr.10251/14.10.2019 al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj. 

Conform prevederilor legale, Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj, se supune spre 

aprobarea Consiliului Judeţean Gorj, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la obţinerea 

avizului mai sus precizat. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art.173 alin.(1) lit. f), 

coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se impune 

adoptarea prezentului proiect de hotărâre care propune aprobarea Planului de menținere a calității aerului 

pentru județul Gorj, în forma prezentată. 

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 

 

 



 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ 

DIRECŢIA DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI,  

EVIDENȚA PATRIMONIULUI ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

COMPARTIMENTUL PROTECȚIA MEDIULUI 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj, 

2019-2023 

 

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul Gorj, 2019-2023. 

În conformitate cu prevederile art.21 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Gorj, prin aparatul propriu de 

specialitate elaborează Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Gorj şi îl aprobă prin hotărâre de 

consiliu judeţean.  

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.  

Obiectivul general al planului este acela de a pune în aplicare prevederile Legii nr. 104/2011 

privind calitatea aerului înconjurător, precum şi cele ale Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa în 

vederea menţinerii sub valorile limită/ valorile ţintă a concentraţiilor tuturor poluanţilor pentru care există 

încadrare în regim de gestionare II. 

Obiectivul specific constă în implementarea măsurilor identificate în alte proiecte, planuri şi 

strategii locale, sau la nivel naţional, precum şi a unor măsuri suplimentare cu impact în reducerea 

emisiilor în vederea menţinerii calităţii aerului şi a calităţii mediului în ansamblul său 

Planul de menţinere a calităţii aerului se elaborează pe baza unui studiu de calitate a aerului realizat 

de către persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. În acest sens, Consiliul Judeţean Gorj a 

încheiat Contractul de servicii nr.10490 din data de 22.08.2016 cu SC UNITATE DE SUPORT PENTRU 

INTEGRARE SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de elaborare, studiu și asistenţă tehnică pentru 

realizarea Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Gorj. 



Prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 62/26.01.2016 modificată prin 

dispozițiile nr.171/25.08.2017, respectiv prin dispoziția nr. 972/12.11.2019 a fost desemnată Comisia 

tehnică  constituită la nivel judeţean, care să întocmească acest plan, cu respectarea art.32 alin.(l) din 

Hotărârea de Guvern 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. 

Hotărârea de Guvern nr. 257/2015 prevede faptul că planul de menţinere a calităţii aerului se 

elaborează în ariile din aglomerările şi zonele clasificate în regim de gestionare II, iar conform Ordinului 

Ministerului Mediului nr. 598/2018 privind aprobarea listelor cu unităţi administrativ teritoriale întocmite 

în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr.2 la 

Legea nr. 104/2011, judeţul Gorj se află în acest regim de gestionare.   

După definitivarea planului de menţinere a calităţii aerului, acesta se transmite spre avizare 

autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului şi Centrului de Evaluare a Calităţii Aerului, conform 

art.44 din actul normativ anterior menţionat. 

Astfel, prin adresa nr. 11013/11.11.2019  a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj  înregistrată la 

Consiliul Judeţean Gorj cu nr. 15983/ 13.11.2019, s-a comunicat Referatul de avizare nr. l/3967/VT/ 

30.10.2019 al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Planul de menţinere a calităţii aerului în 

judeţul  Gorj, elaborat conform cerinţelor prevăzute în 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. 

Planul aprobat va fi transmis spre informare primăriilor, instituţiilor sau operatorilor economici, 

responsabili cu implementarea măsurilor prevăzute în Plan. 

De menţionat este faptul că Hotărârea Guvernului nr.257/2015 prevede la art.45 faptul că în termen 

de maximum 30 de zile calendaristice de la avizarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul 

Gorj, acesta se supune spre aprobare consiliului judeţean. 

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. 

 

 

Arhitect șef,                                                                     Compartiment protecția mediului 

Daniel Răus                                                                    Ionescu Daniela 

                                                                                                                        Dinescu Bianca 



 


