
 

ANUNŢ  PUBLIC 

Consiliu l Judeţean Gorj anunţă publicul asupra iniţ ierii procesului de elaborare a 

Planului de menţinere a calitătii aerului pentru judeţul Gorj. 

În conformitate cu prevederile art 34 alin (2) din HG nr. 257/15.04 2015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de ac ţiune pe termen 

scurt şi a planurilor de mentinere a calităţii aerului şi a adresei nr. 9048/28.10.2015 a Agenţiei 

pentru Protecţia Mediului Gorj, judeţul Gorj se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor 

din zone si aglomerări privind calitatea aerului, iar Consiliul Judeţean Gorj este 

autoritatea administraţei publice competentă sa iniţieze elaborarea unui Plan de menţinere a calităţii 

aerului. 

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul de 

menţinere a calităţii aerului pentru judeţul Gorj. 

Informaţiile privind iniţierea elaborării Planului de menţinere a calităţii aerului, pot fi 

consultate la sediul Consiliului Judetean Gorj - Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului şi 

protecţia mediului - cam. 242, 252, Piaţa Victoriei, nr. 2-4 Târgu Jiu, şi la adresa Agenţia pentru 

Protecţia Mediului Gorj - str. Unirii nr. 76, Târgu Jiu. 

 

 

      



ROMÂNIA        AVIZAT   LEGALITATE, 
JUDEŢUL GORJ           SECRETAR JUDEŢ, 
CONSILIUL JUDEŢEAN        Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
PREŞEDINTE 
 

DISPOZIŢIA NR. 62 
privind constituirea Comisiei tehnice județene  

pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în  Județul Gorj 
 

 
Preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, 
Având în vedere: 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu 
unităţile 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 privind 
calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; 

- 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 și Pădurilor nr. 16839 din 23.09.2015, înregistrată la 
Consiliul Județean Gorj sub nr. 12165 din 24,09,2015; 

- Adresa nr. 9191/10.11.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj; 
- Adresa nr. 2593/11.11.2015 a Gărzii Naţionale de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean 

Gorj 
- Adresa nr. 7479/05.11.2015 a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj; 
- Adresa nr. 3332/05.11.2015 a Direcţiei pentru Agricultură Gorj; 
- Adresa nr. 1294/04,11,2015 a Direcţiei Judeţene pentru Statistică Gorj; 
- Dispoziţia nr. 3270/18.11.2015 a Primarului municipiului Târgu Jiu; 
- Adresa nr. 461/16.11.2015 a S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. Târgu Jiu; 
- Adresa nr. 213946/06.11.2015 a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Gorj; 
- Adresa nr. 12651/23.11.2015 a Registrului Auto Român; 
- Adresa nr. 16026/23.11.2015 a Instituţiei Prefectului Judeţului Gorj; 
- Referatul nr. 767/19.01.2016 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului; 

 
În baza art. 106, alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare: 

DISPUNE: 
 
Art. 1 -  Se constituie Comisia tehnică județeană pentru elaborarea Planului de menținere a calității 
aerului în  Județul Gorj, în următoarea componenţă: 
 
Președinte:  Călinoiu Ion - Președinte Consiliul Județean Gorj; 
 
Coordonator: Ogârlaci Gabriela - Coordonator Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului și 

protecția mediului, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Gorj – Consiliul Județean Gorj; 

Membri:         Spiroiu Marian - consilier superior Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și  
                                               protecția mediului, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția 
                                              Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Gorj –   
                                              Consiliul Județean Gorj; 



Dobrescu Monica - Șef Serviciu Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților 
de Salubrizare – Consiliul Județean Gorj; 
Răus Flavia-Ileana -  consilier superior Compartimentul strategii, dezvoltare regională 
și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcția 
Tehnico-Economică, Dezvoltare Regională și Relații Externe – Consiliul Județean Gorj; 
Văcaru Vasile - Șef Serviciu – Instituția Prefectului – Județul Gorj; 
Dinescu Bianca - Comisar Garda de Mediu Gorj; 
Puiu Vasile - inginer silvic Direcția Silvică Gorj; 
Mărășescu Dorin - specialist igienă Direcția de Sănătate Publică Gorj; 
Predescu Șerban - Șef Reprezentanță Registrul Auto Român Gorj; 
Popescu Ion - Director executiv Direcția pentru Agricultură Gorj; 
Păunescu Vasile - Director executive adjunct Direcția de Statistică Gorj; 

 Săvulescu Daniel - Subcomisar Serviciul Rutier - Inspectoratul Județean de Poliție; 
Racoceanu Cristinel - Prof.univ.dr.ing. - Departament Energie, mediu şi Dezvoltare 
                                       Durabilă Universitatea ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu 
Berca Marius - Șef Birou protecția mediului activități miniere, Complexul Energetic 
                            Oltenia; 
Grămadă Ion – Manager calitate, S.C. ARTEGO S.A.Târgu Jiu; 
Dănescu Cristian – inginer ecolog SC POLARIS SA; 
Nacu Cristina Mihaela – Serviciul gospodărire comunală, Primăria Târgu-Jiu; 
Stancu Radu – inspector protecția mediului, Primăria Motru; 
Pungan Ana – consilier Primăria Rovinari; 
Scrieciu Ion – inspector Primăria Turceni. 

Secretar: Bălan Noru-Dorin – consilier superior Compartimentul urbanism, amenajarea 
teritoriului și protecția mediului, Serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, Direcția 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Consiliul Județean Gorj – Consiliul Județean 
Gorj;  

 
Art. 2 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei tehnice județene pentru 
elaborarea Planului de menținere a calității aerului în  Județul Gorj prevăzut în Anexa nr. 1 la 
prezenta dispoziție. 
 
Art. 3 - Prezenta dispoziție se va comunica persoanelor care fac parte din Comisia tehnică județeană 
pentru elaborarea Planului de menținere a calității aerului în  Județul Gorj. 
 

                                                  Dată astăzi 26.01. 2016 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Ion Călinoiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXA NR. 1  

La Dispoziția nr. _________ din __________2016 
 

          
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COMISIEI TEHNICE PENTRU ELABORAREA 
PLANULUI DE MENŢINERE A CALITĂŢII AERULUI  

PENTRU JUDEȚUL GORJ 
 
 
Capitolul I : Dispoziţii generale 
Prezentul Regulament de organizare și funcționare stabilește atribuțiile și responsabilitățile Comisiei 
Tehnice Județene, precum și modul în care se vor defășura ședințele comisiei. 
 
Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; Ordinului Ministerului 
Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 1206/2015 pentru aprobarea listelor cu unităţile 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 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și 
completările ulterioare;a Hotărârii 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; a Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 
mai 2008, privind calitatea aerului și a Directivei 2004/107/CES a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 15 dec. 2004, privind cadmiul, mercurul nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în 
aerul înconjurător 
 
Planurile de menținere a calității aerului: 
- reprezintă măsuri pe care titularii activităților poluatoare trebuie să le ia, pentru ca nivelul 
poluanţilor să se păstreze sub valorile-limită, pentru poluanţii dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de 
azot, particule în suspensie (PM10), benzen, monoxid de carbon, plumb sau sub valorile-ţintă pentru 
arsen, cadmiu, nichel benzo(a)piren şi PM2,5, în cadrul zonelor şi aglomerărilor care se încadrează în 
regimul de gestionare II;  
- sunt întocmite pe o perioadă de maxim 5 ani, de către o comisia tehnică constituită la nivel 
judeţean, din care pot face parte și reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale sau 
judeţene din domeniul silvicultură, sănătate, transport, agricultură, ordine publică, statistică şi Poliţia 
Română, operatorii economici sau orice alt organism cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de 
complexitatea problemelor estimate; 
-  se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean;  
- se supun procedurilor de reglementare pe linie de mediu (avizare), inclusiv de informare a publicului 
și de dezbatere publică; 
- pot fi întocmite în regim propriu de către titularul de activitate, respectiv consiliul judeţean ori pe 
baza unui studiu elaborat de către persoane fizice şi juridice autorizate care deţin certificat de 
înscriere în Registrul naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului pentru raportul de 
mediu, raportul privind impactul asupra mediului sau raportul de amplasament. 
 
Capitolul II: Organizare, atribuţii şi responsabilităţi 
 
Art. 1 - Preşedintele Comisiei Tehnice Județene este responsabil de coordonarea inițierii, elaborarea 
şi implementarea Planului de menţinere a calităţii aerului în Județul Gorj. 
 
 
 



Art.2 - Coordonatorul Comisiei Tehnice Județene are următoarele atribuții și resposabilități: 
a) inițiază elaborarea și aprobarea Planului de menținere a calității aerului și face demersurile 

necesare în vederea publicării și transmiterii informaţiilor cu privire la unităţile administrativ 
teritoriale unde s-a depăşit valoarea–limită sau valoarea–ţintă  pentru anumiţi indicatori. 

b) informează Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor, Agenţia Naţională pentru Protecţia 
Mediului şi Instituţia Prefectului – Județul Gorj, privind iniţierea Planului de menţinere a calităţii 
aerului pentru indicatorii: pulberi în suspensie ( PM10 şi PM2,5), benzen( C6 H6),dioxid de sulf( SO2), 
monoxid de carbon( CO), plumb (PB),arsen( As),cadmiu (Cd), nichel( Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot 
( NO2/ NOX), conform Legii nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

b) publică pe pagina web a Consiliului Județean Gorj: http://www.cjgorj.ro, informaţiile privind 
depăşirea valorilor limită, sursa/sursele care au generat depăşirile precum şi iniţierea elaborării 
programului de gestionare a calităţii aerului; 

c) organizează consultarea publicului asupra propunerii de program de gestionare a calităţii 
aerului, (anunţ într-un ziar naţional sau local şi publicare pe pagina web), şi ţine evidenţa 
propunerilor şi comentariilor cetăţenilor; 

d) transmite către Agenţia pentru Protecția Mediului Gorj, în vederea aprobării, varianta finală a 
Planului de menţinere a calităţii aerului. 

 
Art. 3 – Membrii Comisiei Tehnice Județene au următoarele atribuții și responsabilităţi: 
a) participă la şedinţele comisiei; 
b) propun măsurile proprii de acţiune, termene şi analizează costurile aplicării măsurilor, 

conform responsabilităţilor din actele normative în vigoare; 
c) votează propunerile formulate de către membrii comisiei tehnice; 
d) furnizează toate informaţiile relevante de care dispun pentru identificarea surselor de poluare 

şi luarea măsurilor celor mai bune în vederea gestionarii calităţii aerului 
e) urmăresc realizarea măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului şi întocmesc anual un 

raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, pe care îl supun aprobării Consiliului Judeţean 
Gorj. 

 
Art. 4 - Şedinţele Comisiei Tehnice Județene sunt publice. 
  
Activitatea Comisiei Tehnice Județene şi deciziile privind activitatea acesteia se consemnează într-un 
proces verbal al şedinţei, care va fi semnat de către toţi membrii.  
 
Prezenţa membrilor este obligatorie. În caz de indisponibilitate a unui membru, instituţia din care 
acesta face parte va desemna în scris un înlocuitor. Acest lucru se va consemna în procesul verbal al 
şedinţei. 
 
Dacă este necesar, Comisia Tehnică Județeană poate solicita ca la şedinţele sale să participe experţi 
(persoane fizice sau juridice) care prin experienţa lor să ajute la identificarea surselor de poluare şi la 
luarea celor mai bune decizii în vederea gestionării calităţii aerului. 
 
Convocarea membrilor Comisiei Tehnice Județene se face în scris de către Consiliul Judeţean Gorj cu 
cel puţin 7 zile înainte de data fixată pentru şedinţă. 
 
Art. 5 
Hotărârile Comisiei Tehnice Județene se iau doar în cadrul şedinţelor, prin vot al membrilor. O 
hotărâre este considerată adoptată dacă este votată de jumătate plus 1 din numărul de membri care 
alcătuiesc Comisia Tehnică Județeană. 
 
Art. 6 
Comunicarea între membrii Comisiei Tehnice Județene se face în scris, prin următoarele mijloace de 
comunicare: fax, poştă, e-mail. 

http://www.cjgorj.ro/


  
Şedinţele Comisiei Tehnice Județene au loc la sediul Instituţiei Prefectului – Județul Gorj, Str.Victoriei 
nr.2-4, Tg. Jiu. 
 
Capitolul III - Dispoziţii finale 
 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în colaborare cu Comisariatul Gărzii de Mediu al Judeţului 
Gorj, monitorizează stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de menţinere a calităţii aerului. 
 
Responsabilii măsurilor prevăzute în Planul de menţinere a calităţii aerului sunt obligaţi să respecte 
termenele din program şi să raporteze stadiul şi realizarea acestora. Această raportare se transmite la 
Agentia pentru Protectia Mediului Gorj până la data de 15 februarie a anului următor. 
 
Comisia Tehnică Județeană elaborează anual raportul cu privire la stadiul realizării măsurilor din 
Planul de menţinere a calităţii aerului. 
  
În Planul de menţinere a calităţii aerului pot fi incluse şi măsuri  specifice vizând protecţia copiilor şi a 
altor grupuri sensibile ale populaţiei. 
 
Dacă în timpul derulării Planului de menţinere a calităţii aerului apar depăşiri ale valorilor limită sau 
valorilor ţintă pentru alţi poluanţi, se revizuieşte Planul, cu parcurgerea aceloraşi paşi.  
 
După finalizare, Planul pentru menținerea calității aerului se aprobă prin hotărâre de Consiliu 
Județean Gorj. 
 
Planul de menţinere a calităţii aerului se actualizează o dată la 5 ani. 
 
 
 
 
 
      
 
                                                                               PREŞEDINTE, 

Ion Călinoiu 
    
 


