
   

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi               
2019-2023” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:8555/10.10.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii 104/15.06.2011 privind calitatea aerului 

înconjurător, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile 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; 
 Având în vedere Procesul-verbal nr. 2034/16.03.2017 al comisiei tehnice, întocmit 
în urma dezbaterii publice cu privire la elaboarea Planului; 
 Având în vedere Referatul de avizare nr. 1/3242/09.09.2019, aviz favorabil, emis de 
Agenţia Naţională pentru protecţia Mediului; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (3) lit. d), art. 182 alin. (1)  din Ordonanţa 
de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1. Se aprobă „Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-

2023”, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Hotărârea va fi pusă la dispoziţia publicului, împreună cu „Planul de 

menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”, prin afişare la sediu şi pe pagina 

de internet a instituţiei şi poate fi contestată în termenele şi condiţiile prevăzute de lege, la 

instanţa competentă. 

                                                                               
      

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 
 

 
 
 

 
Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 8555/10.10.2019 

 

                                           REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea „Planului de 
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023” 

 

 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a consiliului privind calitatea aerului 

înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia românească prin 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător şi Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 

privind Metodologia de elaborare a planurilor de  calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe 

termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Cadrul legislativ creat stabileşte 

necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătăţii 

umane, acordându-se atenţie specială elaborării de planuri pe perioade de 5 ani, care să 

urmărească obiectivele trasate. 

În urma monitorizării calităţii aerului de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

prin reţeaua de monitorizare automată a aerului şi a studiilor efectuate de Ministerul Mediului, 

Apelor şi Pădurilor în perioada 2012-2014, judeţul Galaţi s-a încadrat în regimul de gestionare 

II, pentru menţinerea calităţii aerului, conform Anexei nr. 2 a Legii nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător. Drept urmare, a fost iniţiată elaborarea Planului de menţinere a calităţii 

aerului în judeţul Galaţi. 

La cererea Consiliului Judeţean Galaţi, autorităţile publice locale au transmis proiectele 

pe care le vor iniţia în perioada vizată, cu scopul de a menţine/îmbunătăţi calitatea aerului în 

judeţ. 

Proiectele propuse sunt din domeniile: infrastructură de transport, managementul 

deşeurilor, spaţii verzi, energii regenerabile, conştientizarea populaţiei privind efectele poluării 

asupra sănătăţii. 

Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi este pus în aplicare prin luarea 

măsurilor/acţiunilor în termenele stabilite în plan pentru a asigura o eficienţă crescută a 

îmbunătăţirii calităţii aerului. 

Instituţiile, autorităţile, organismele care au fost identificate pentru realizarea măsurilor 

din Plan sunt responsabile de punerea în aplicare şi implementarea acestora. 

Solicităm avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3, ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

Având în vedere cele expuse mai sus, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. (3) lit. 

d) şi art. 182 alin. (1)  din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

FOTEA COSTEL 

 
  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                 Nr. 8555/10.10. 2019 
Direcţiile din aparatul de specialitate 
 
 
 

     RAPORT  DE  SPECIALITATE 
         

 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea „Planului de 
menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023” 

 

 

 

             Iniţiatorul, dl.Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un 

proiect de hotărâre, privind aprobarea Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi. 

Conform prevederilor art. 21 şi art. 54 din Legea nr. 104/15.06.2015 privind calitatea 

aerului înconjurător, precum şi ale art. 34 din HG nr. 257/15.04.2015 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, Consiliul Judeţean Galaţi este autoritatea 

administraţiei publice competentă să elaboreze Planul de menţinere a calităţii aerului pentru 

judeţul Galaţi. 

 Conform prevederilor art. 32, alin 1 şi 2 din Hotărârea de Guvern nr. 257 / 2015, a fost 

constituită Comisia tehnică judeţeană pentru elaborarea Planului de menţinere a calităţii 

aerului în judeţul Galaţi, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 647 din 20 

octombrie 2015. 

 Coordonatorul Comisiei tehnice a informat publicul, prin anunţ publicat într-un ziar local, 

asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului de menţinere a calităţii aerului pentru judeţul 

Galaţi, precum şi despre dreptul publicului de a participa la luarea deciziei (noiembrie 2015). 

De asemenea, anunţul a fost postat pe pagina de internet  a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi a fost elaborat pe baza Studiului 

de calitate a aerului, cu implicarea tuturor instituţiilor relevante la nivel de judeţ, care au 

furnizat, la solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi, datele necesare elaborării acestui studiu. 

 Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea planurilor şi programelor 

în legătura cu mediu, acesta a fost invitat, conform legislaţiei în vigoare, să formuleze 

observaţii în scris la planul prezentat. Anunţul public a fost publicat în ziar şi pe site-ul 

instituţiei, în ianuarie 2017. 

 Planul a fost supus dezbaterii publice în data de 16 martie 2017, când s-a stabilit 

întâlnirea dintre Comisia tehnică, elaboratorul Studiului ce a stat la baza elaborării Planului şi 

public, în conformitate cu prevederile HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de 

elaborare a planurilor de calitate a aerului. Întâlnirea a fost anunţată în mass-media, la sediile 

şi pe site-urile instituţiilor: Consiliul Judeţean Galaţi, Instituţia Prefectului Galaţi şi Agenţia 

pentru Protecţia Mediului Galaţi. 

 La dezbatere nu a fost prezent niciun reprezentant al publicului, conform Procesului-

verbal nr. 2034/16.03.2017. 

 Planul a fost transmis spre avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi şi CECA 

(Centru Evaluare Calitate Aer) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului în 

august 2017. Acesta a suportat mai multe modificări solicitate de ANPM şi a primit aviz 

favorabil, conform Referatului de avizare nr. 1/3242/09.09.2019 emis de Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului. 

 Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi se supune spre aprobare 

Consiliului Judeţean. 



 Conform HG nr. 257/2015, art. 45, al.(2), decizia poate fi contestată la instanţa 

competentă. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază prevederile Legii nr. 104/15.06.2015 

privind calitatea aerului înconjurător, precum şi ale HG nr. 257/15.04.2015 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.   

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 

 

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

George Stoica 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Laura Angheluţă 

Direcţia Programe,     
Camelia Epure 

 
Direcţia 

Arhitect Şef, 

Mărioara Dumitrescu 
 

 
Direcţia 

Patrimoniu, 

Constantin Cristea 
 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

 

Direcţia Tehnică, 

Elena Săndulache 
  


