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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.____
privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării măsurilor din
„Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberiîn suspensie (PM 10 şi PM
2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As),
Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azotși oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomiţa, pentru
perioada 2019-2023”

Având în vedere:

Ă

- Referatul de aprobare nr. GP.
.../2021 - B din 032021
E
al Preşedintelui Consiliului

Judeţean Ialomiţa,
Examinând:

- Raportul de specialitate nr. [A AZIA

Servicii Publice;
- Avizul nr.

2021 —

din

/2021 -F din o
02 ial Direcţiei Investiţii şi

„2021 al Comisiei pentru urbanism, amenajarea

teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului şi turism;
=- Avizul nr. [2021 —__ din
„2021 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi,

Încontormitate cu:
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 151/31.08.2020 privind aprobarea

Planului de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5).

Benzen (C6H6), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd),
Nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOxY” în județul Ialomiţa, pentru perioada 20192023;
- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor

„ de acţiune .pe-termen. scurt şi a planurilor:de menţinere a calităţii aerului, aprobată prin Hotărârea de
Guvern nr. 257/2015;

- prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi

completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului mediului nr, 598/2018 privind aprobarealistelor cu unităţile

administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și
aglomerările prevăzuteîn anexa nr. 2 la Legeanr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- prevederile art. 173 alin. (3) lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ialomiţape perioada 2009-2013, cu orizont 2013-2020;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

ui

Consiliul Judetean Ialomita

Cod FP -07-06, Ed.2veas.0

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Raportul aferent anului 2020 cu privire la stadiul realizări măsurilor din Planul

de Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5). Benzen
(C6H6), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel
(NI), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOx)” în judeţul Ialomița, pentru perioada 2019-2023,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prin grija Secretarului General al Judeţului Ialomița, prezenta hotărâre va fi comunicată

direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, Agenţiei pentru Protecţia

Mediului Ialomiţa, Instituţiei Prefectului — Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului
Judeţean Ialomiţa — Secţiunea „ Monitorul Oficialal Judeţului Ialomiţa” şi afişată la avizierul instituţiei.

PREŞEDINTE,
MARIAN PAVEL

Contrasemnează pentru legalitate,

Secretarul General al Judeţului Ialomiţa
Adrian Robert IONESCU

Nr.
Adoptatăla Slobozia
Astăzi

„2021

Rd./Oc.
BSM
2ex,

Cod EP -07-06, Ed.2xers.D

la Hotărârea CJ Ialomiţa nr._____ din

Anexa

_2021

RAPORT
cu privire la stadiulrealizării măsurilor din Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru

indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S$02), monoxid
de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid de azotşi oxizi de azot

(No2/NO») în judeţul Ialomiţa (2019-2023)
pentru anul 2020

Cadrul legal stabilit de legislația specifică privind calitatea aerului este cel stabilit de Legea

nr.104/2011 privindcalitatatea aerului înconjurător, H.G. nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt și a planurilor de
menţinereacalității aerului și OMM nr.598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativeteritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările
prevăzute în anexa2 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Planul de menţinere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi PM 2,5),
benzen (C6 H6), dioxid de sulf (802), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd),
nichel (Ni) şi dioxid deazot și oxizi de azot (No2/Nox) în judeţul Ialomiţa a fost avizat de catre ANPM şi
APM Ialomiţa şi aprobatprin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.151/31.08.2020.
Comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea Planului de menținere a calităţii aerului a fost
constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 104/23.09.2016 şi actualizată
prin Dispoziţia nr 79/26.02.2021.
Conform prevederilor art.49 din H.G. nr.257/2015, comisia tehnică de la nivelul Consiliului
Judeţean Ialomiţa, întocmește anual un Raport cuprivire la stadiul realizării măsurilordin Plan, pe care îl
supune spre aprobare Consiliului Judeţean.
Raportul urmărește monitorizarea Planului conform capitolului 6: „Măsurile sau proiectele
adoptate în vederea menținerii calităţii aerului. în judeţul Ialomiţa aplicabile ambelor scenarii, pentru
următoarele domenii:
Domeniul rezidenţial (locuinţe, clădiri publice, spaţii verzi, șantiere) — surse de suprafață

MI Realizare/extindere rețea de distribuţie a gazelor naturaleM2 Reabilitarea termică a clădirilor publice

şi a locuinţelor

M3 Extinderea spaţiilor verzişi crearea de perdele forestiere în lungulcăilor de transport
Domeniul Agricultură — surse de suprafață

MA4 Îmbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare Agricole
Domeniul Transport — surse mobile, surse de suprafață

M5 Proiectareşi realizarea desensuri giratorii, parcări, drumuri cu sens unic,limitări deviteză, semafoare
sincronizate, benzi speciale dedicate mijloacelor detransport în comun pentru evitarea ambuteiajelor şi
fluidizareatraficului
M6. Reabilitare/modernizare infrastructura de transport și infrastructuri conexe
M7 Mărirea gradului de folosire a transportului public şi încurajarea utilizării mijloacelor detransport în

comun

Domeniul Promovare, constientizare, informare

M8 Campanii de conştientizare a populaţiei cu privire la efectele poluării atmosferice, sursele majore de

polvars şi poluanții specifici, măsurile propuse pentru menţinerea calității aerului la nivelul județului

Ialomiţa.

Pentru monitorizarea măsurilor, Comisia tehnică constituită a transmis chestionare entităților
responsabile pentru implementarea măsurilor privind stadiul de realizare al acestora.
Pe lângă proiectele și măsurile incluse în PMCA aprobat, pe parcursulavizării varianteifinale a

Planului, în anul 2020, au fostinitiate şi alte investiții/măsuri.

Stadiulrealizării măsurilor pentru anul 2020 sunt prezentate în tabelul următor:
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ALI aplicabilă
scenariului 2

A12
aplicabilă

scenarinhui 2

AL3
aplicabilă

scenariului 2

EDP

Reducereacantităţii de

combustibil lemnos
utilizatpentru
încălzire, reducerea

emisiilor

Lit Loireitd
iulisea E]
elor

nr gospodării

branșate la
eţeauade gaze
naturale

Responsabil

2018-2020

Lui
implement
are

municipiului
Feteşti

0

Anul 2020

Stadiul de implementare

finanţareprin POIM pentru
Feteşti și comuna Stelnica.

extindereareţeleide gaze

Primarul

municipiului

naturale în municipiul

Proiect depus în platforma

36

RTTezaă

de la GDF Suez

Buget local şi cofinanțare

Mică

Locală

Locală

Mare

Locală

POIM 2014-2020

Buget locat

Medi
e

Mare

1000

Buget privat

135.609

Proiect in derulare
2020: Stadiu fizic 46%

25

My SMIS în decembrie
2020

2018-2020

Proiect finalizat

Primarul

Primarul oraşului
Țăndărei

2018-2020
UCT SA.

sc
MEGACONSTR

comunei Stelnica

Feteşti

A fost depusă o cerere de

Realizare/extindere xeţea de distribuţie a gazelor naturale

Primarul

Măsuri sau proiecte adoptate în vederea menţinerii calităţii aerului în judeţul Ialomiţa aplicabile ambelor scenarii.
Stadiul realizării măsurilor pentru anul 2020

Extinderearețelei de

gospodării fa rețeaua de

distribuţie gaze naturale în
municipiul Feteşti - strada
Atelierelor, branșarea a 15
gaze naturale

Km reţea de

Revizuită prin Proiectul :

Extindere rețea inteligentă
de distribuţie a gazelor
gaze naturale

alimentare cu

Coloniștii, Vlașca, Feteşti-

naturate în cartierele
oraș și Buliga,în
ne gospodării

km conductă de
gaze naturale

gaze naturale

km reţea de
alimentare cu

branşatela

parteneriat cu comuna
Stelnica:

-Realizarea a 95 km rețea
reţeaua de gaze
naturale

Reducerea cantităţii de
combustibil lemnos

utilizat pentru

în Feteşti și 25,47 km în
comuna Steinica

- Realizarea unui număr de

4.501 branșamente Feteşti

și 665 branşamenteîn

Stelnica

16 străzi în orașul Țăndărei

Extindere rețeaalimentare
gaze naturale cu 6,4 kmpe

Reducerea cantităţii de
combustibil lemnos

emisiilor

încălzire, reducerea

Extindere conductă de gaze
naturale (Dn=40 mm) cu

utilizat pentru
încălzire, reducerea

emisiilor

0,13 km pe străzile
Căminului, Comana,

Cireșului
în comuna Coşereni

în /ZI
ALA

aplicabilă

scenariului 2

AL.5

aplicabilă
scenariului 2

AL.6

aplicabilă
scenariului 2

ALT
aplicabilă

scenariului 2

DDD SIT

Cici azia

Extindezi ale reţelei de
Reducerea cantităţii de

combustibil lemnos

utilizat pentra

Reducereacantității de

Reducerea cantităţii de

Reducerea cantității de
combustibil lemnos

utilizat pentru

emisiilor

încălzire, reducerea

combustibil lemnos
utilizat pentru

combustibil leranos
utitizat pentru
încălzire, reducerea.
emisiilor

emisiilor

încălzire, reducerea

9,57 km reţea Dn=570 m în

distribuție gaze naturale cu

satul, comuna Ciulniţa

Extinderi ale rețelei de

distribuţie gaze naturale cu
19 km „Dn=570 m în satul
comuna Ciulniţa

Extinderearețelei de

distribuţie a gazelor
naturale cu 2,4 km în satul

Ton Ghica, comuna Ciulniţa

Racordareaa 70 de
gospodării la rețeaua de

distribuţie a gazelor

naturale în comuna Ciulniţa

încălzire, reducerea
emisiilor

indicator de
monitorizare a
km reţea

progreselor

naturale

distribuție gaze

Km reţea

distribuţie gaze
naturale

Km reţea

distribuție gaze
naturale

ji Caeicotelii

Primarul

S.C. Premier

comunei Ciulniţa
Energy S.R.L

Primarul

comunei Ciulniţa
S.C. Premier
Energy S.RL

Primarul

comunei Ciulniţa
S.C. Premier
L

Energy S.RL

Nr locuinţe
gospodării

Primarul
comunei Ciulnița

S.C. Premier

Energy S.R.L

racordate la

reţeaua de
distribuție a
gazelor naturale

dist meă i
implement ;
are

2019-2020

2019-2022

2019-2020

=

E

icreLIT eic)
Anul 2020
A

A fastrealizat studiul de

Costuri
(mii LED

RiteSite

5

Buget localși bugetul

conform legii 123,art.151

Energy SRL (Cofinanţare

Buget local şi bugetul
operatorului S.C Premier

123,art.151)

conform legii

operatorului S.C Premier
Energy SRL (Cofinanţare

Bugetlocal şi bugetul

operatorului $.C.Premier
Energy SRL (Cofinanţare
conform legii
123,art.151)

Bugetlocal și bugetul

123,art.151)

Energy SRL (Cofinanţare

operatorului S.C.Premier

A fost depusă o solicitare

fezabilitate pentru 5869 mm

conform legii

547

70

948

pentru includerea în

Programul Naţional de
Construcţii de interes Public
sau Social, subprogramul,,

Alte obiective de interes

public sau social în
domeniul construcțiilor, -

CNI
A fostrealizat studiul de

fezabilitate pentru 5869 m.
A fost depusă o solicitare
pentzu includereaîn
Programul Naţional de
Construcţii deinteres Public
sau Social, subprogramul
Alte obiective de interes
domeniul construcţiilor, -

public sau social în

CNI
A fostrealizatstudiul de

fezabilitate pentru 5869 m.
A fost depusă o solicitare

pentzu includereaîn

Programul Naţional de
Construcţii de interes Public
sau Social, subprogramul »,

Ahe obiective de interes

public sau social în
domeniul construcţiilor, CNI
A fost realizatstudiul de
fezabilitate pentru 5869 m.

A fost depusăo solicitare

pentru includerea în
Programul Naţional de
Construcţii de interes Public
sau Social, subprogramul,,
Alte obiective de înteres
public sau socialîn
domeniul construcţiilor,CNL

Priori :
tate

Medie

Mică

Locală

Locală

Locală

ET Tci
EITipIEş

Mare

Locală

i

Medie

A2.1 aplicabilă
scenariului 2

A2.2 aplicabilă

scenariului 2

A2.3 aplicabilă
scenariului 2

Creşterea eficienţei
energetice a clădirii
administrative din strada
Răzoare nr.3, municipiul
Slobozia, judeţullalomiţa.

pentru o suprafaţă
construită de 356 mp

Creşterea eficienței

energeticea sediului
Muzeului Judeţean Ialomiţa

municipiul Slobozia pentru
o suprafaţăconstruită de
751 mp

Creştereaeficienţei
energetice a clădirii Centrul
Cultural UNESCO „lonei Perlea”- municipiul
Slobozia pentru o suprafață
construită de 1945 mp.

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PMIO,
NOx/NO2
Măsuri de interventie
care ducla reducerea

emisiilor anuale
echivalent CO2 (kg

CO2/m2/an) dela 48
Ia 18 insemnand o
reducere de 62,5 %
constraită de 356 mp

pentru o suprafață

Reducerea emisiilor de

PM2,5, PM1O,
NOx/NO2

echivalent CO2 (kg

Măsuri deinterventie
care duc la reducerea
emisiilor anuale

CO2/m2/an) dela 38
la21 însemnând o

reduceze de 44,73% pe

o suprafaţă construită
de 751 mp

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM1O,

NOx/NO2
Măsuri de iaterventie
care ducJa reducerea
emisiilor anuale
echivalent CO2 (kg
CO2/m2/an) care duc

la o reducere de

53,58% pentru o

1945 mp.

suprafaţă construită de

Indicator de

ieiLuazPe

progreselor
mp suprafaţă
copstruită
reabilitată termic

mp suprafaţă

construită
zeabiliţată termic

mp suprafaţă
construită

reabilitată termic

Preşedintele
Consiliului
Judeţean latomiţa

Preşedintele

Consiliului
Judeţean Ialomiţa

Preşedintele
Consiliului

Judeţear Ialomiţa

Perioadă
[iesLIUDita
Cu
2018-2022

2018-2023

2018-2023

Stadiul de implement:
Anul'2020
2020: revizuire documentatii
audit energetic,expertiza
tehnica, DAL.
A fost depusă cererea de
finanțare. Admis CAE.In

evaluare tehnică.

2020: revizuire documentatii

audit energetic,expertiza
tehnica, DALI.

A fost depusăcererea de
finanţare.
Admis CAE. în evaluare

tehnică.

2020:revizuire documentatii
audit energetic, expertiza
tehnica, DALI. A fost
depusă cererea de finanţare.
Admis CAE. In evaluare
tehnică.

4092

Costuri
CINA)

Sursă finanțare

şi buget local
POR 2014-2020 - axa de
finanţare 3: Sprijinirea

infrastructurile publice,
Operaţiunea B — Clădiri
publice

surse regenerabile în

utilizării energiei din

energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a

Sprijinirea eficienţei

economie cu cu emisii
scăzutede carbon;
Prioritatea 3.1.

finanțare 3: Sprijinirea
tranziţiei către o

iufiastructurile publice,
Operaţiunea B — Clădiri
publice
şi bugetlocal
POR 2014-2020 - axa de

surse regenerabileîn

energetice, a gestionării
inteligente a energiei şia
utilizării energiei din

Prioritatea 3.1.
Sprijinirea eficienţei

POR 2014-2020 - axa de
finanţare 3: Sprijinirea
tranziţiei către o
economie cu cu emisii
scăzute decarbon;

522%

11 881

tranziției către o
economie cu ca emisii
scăzute de carbon;
Prioritatea 3.1.

Sprijinireaeficienţei

energetice, a gestionării
inteligente a energiei şi a
utilizării energiei din
surse regenerabile în
infrastructurile publice,
Operaţiunea B — Clădiri
publice
şi buget local

Mare

Mare

Locală

Locală

/

A2,4 aplicabilă

scenariului 2

A2.5 aplicabilă
sccenariului 2

A2.6 aplicabilă
scenariului 2

A27

aplicabilă
scenariului 2

LMICTie: idat

monitorizare a

[DZDpaseze SEE
Cereti

Preşedintele

i

mp suprafață

plai

Reducerea emisiilor de

Consiliului

Modemizarea, extindereaşi

construită
Judeţean Ialomiţa

PM2,5, PM10,
reabilitată termic

dotareaunităţii de primiri

eficienţei energetice a

NOx/NO2
Măsuri de intervenţie
pentru creşterea

suprafață construită de 961

urgenţedin cadrul
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia pentru o
imobilului:
anvetopare, realizarea

Preşedintele
Consiliului
Judeţean Ialomiţa

mp

încălzirii/răcirii prin
aer, sistem de HYAC

pompă decăldură aerautomatizat care vor
conducela scăderea

consumului de
combustibil pentru o
suprafaţă construită de

951 map.
mp suprafață
construită
reabilitată termic

Preşedintele
Consiliului
Judeţean Ialomiţa

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,
NOx/NO2

mp supratață
construită
reabilitată termic

1793 mp (P+IE)

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PMI0,
NOx/NO2

Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică şi
modernizare a
Ambulatoriulmi din cadrul
Spitalului Judeţean de
Urgenţă Slobozia pentru o
suprafaţă construită de

Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică şi
modernizare a iucintei
clădirii Spitaluhui Judeţean
de Urgenţă Slobozia pentru
o suprafaţă construită de
15 200 mm.

Primarul

unicipinhui
Fetești

mp suprafață

construită
reabilitată termic

Reducerea emisiilor de

PM2,5, PMIO,
NOx/NO2

Realizarea lucrărilor de

reabilitaretermică și
modernizare a Şcolii

Giwmnaziale „Mihai
Viteazul”, corp Cl

municipiul Feteşti pentru o
suprafaţă construită de 677

mp

Perioadă

implement
are

2018-2023

2018-2023

2018-2022
-

2018-2020

Putipipii]

ÎN

EP
_

Costuri

(mii LEI)

Sursă finanţare

POR 2014-2020 — axa

III DI

prioritară 8: Dezvoltarea

Proiect în implementare.

A fost semanat contractual de

Jocal

Operaşiunea B-Unitâţi de
Primiri Urgenţe și buget

spitaliceşti de urgență,

a eficienţei îngrijirii

Imbunătăţireacalităţii şi

sociale, Obiectivul
Specific 8.2-

infrastructurii sanitare si
sociale; Prioritarea de
investiţii 8.1: Investiţii în

infrastructurile sanitare şi

finanţare (21.03.2019).
2020: A fostiniţiată
procedura de achiziţie

lucrări.

10 350

Ec
spaţială

Locală

Judeteană

Mare

Locală

POR 2014-2020, axa
prioritară 8- Dezvoltarea
infrastructurii sanitare si

Mare

Locală

buget local

Ambulatoriisi buget

a celor de nivel secundar,
Operaţiunea A:

8.L: Creşterea
accesabilităţii serviciilor
de sănătate, comunitare și

investiţii 8,1: Investiţii în
infrastrucuurile sanitare şi
sociale obiectiv specific

locat
Buget de stat (PNDLII) şi
bugetlocal

Mare

Proiect în implementare .
A fost semnat contractual de
finanţare
nr.4993/10.12.2019. A fost
finalizată achiziţia pentr
documentaţia proiectaresi
executie.

60 922

Buget de stat (PNDLII) şi

2020: Elaborată
documentaţia proiect tehnic
si realizată procedura de

2020: Revizuire
documentaţie DALI.
Achiziţie servicii Proiect
tehnic, lucrări si dotări

1456

achiziţie Incrări.

Realizat 89%

în

A2.8
aplicabilă
scenariului 2

A29
aplicabilă

scenariului 2

A2.10

aplicabilă

scenariului 2

AU.

aplicabilă

scenariului 2

Descriere M/A

Gimnaziale „Radu

Realizarea lucrărilor de
reabilitaretermică şi
modernizare a Școlii
corp B (478 mp),

Vodă”corp A (466 mp) şi

Ialomiţa

municipiul Feteşti, judeţul

psCZaTta cnTeUită
Reducerea emisiilor de
PM2,5, PMLO,
NOx/NO2

NOx/NO2

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,

Reducerea emisiilor de

naodernizare a Liceul

Realizarealucrărilor de
reabilitare termică şi
Teoretic,Carol l*,
municipiul Feteşti, pentru o
suprafață construită de 785
mp
Realizarea lucrărilor de

PM2,5, PM10,

NOx/NO2

reabilitare termică şi

energetică a clădirii

Complexuhri de Servicii

Sociale din Slobozia,
județul Ialomiţa pentru o
595 mp;

suprafață construită de 1
Reducerea emisiilor de

PM2,5, PMI,

Realizarea lucrărilor de
NOx/NO2

reabilitare termicăşi
modemizare creşăîn
municipiul Urziceni pentru
o suprafaţă construită de
939 mp

Realizarea [ucrărilor de
reabilitare termică şi
modernizare corpuri clădiri
Grădiniţa „Rază de Soare”
dia municipiul Urziceni
pentru o suprafață

construită de 1 132 mp

Realizarealucrărilor de

reabilitare termică şi
modernizare a Şcoalii
Ginnazială „Alexandru
Odobescu”din municipiul
Urziceni suprafață

construită de

460 mp

Imdicator de
-.
Responsabil
iute

Stadiul de implementare

i

Costuri

(ti Di3p)

340

652

Sursă finanţare

Prio

Lsicu

RIL]

Locală

Locală

citi

Mare

e

POR. 2014-2020

buget local

- axaprioritară 3.1 B şi

Locală

buget local

Buget de stat (PNDLIL) şi

Buget destat (PNDLII) şi
bugetlocal

bugetlocal

Buget de stat (PNDLII) şi

Medi
e

Medi
e

e

Medi

E

Medi
e

i

Buget de stat (PNDLII) şi
bugetlocal

Medi
e

i

Anul 2026

2 304

POR 2014-2020 - axa
3.1B şi buget local

2724

Contractde finaniare semnat
2020: Realizat 70%

pe 1.11.2018

Proiectfinalizat. Proces

verbal de recepție la

terminarea lucrărilor
nr-7799/15.04.2020

Proiect finalizat.. Proces
verbal de recepție la
nr19157/17.09.2019

terminarealucrărilor

2299

Proiect in derulare

a

ingiTana

Lucrările nuaufost
începute. Procedură juridică

231

2018-2020

2018-2020

are

2018-2020

Proiectîn derulare. Stadiul
fizic de realizare 42%

progreselor

Primarul
municipiului
Yeteșii

2018-2020

Eten) ete Tea)

mp suprafață
construită
reabilitată termic

Primarul
municipiului

Directorul

Feteşti

op suprafață
construită

veabilitată termic

imp suprafață

D.G.A.S.PC
Talomiţa

construită

reabilitată termic

municipiului
Urziceni

Primarul

construită

mp suprafaţă
reabilitată termic

2018-2020

2018-2020

verbal de recepție la

Proiectfinalizat. . Proces
nr.17546/28.08.2019

terminarea lucrărilor

A2.12 aplicabilă
scenariului 2

Realizarea lucrărilor de

Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică şi
modemizare a Liceul
Tehnologic de industrie
Alimentară municipiul
corp C şi corp Dmunicipiul Fetești pentru o
suprafaţă construită de 791
mp

Deseriere M/A

Reducereaemisiilor de

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,
NOx/NO2

Rezultat scontat

rap suprafaţă

mp suprafață
construită
reabilitată temnic

[DY PoTaeaTi

Primarul

Primarul
municipiului
Feteşti

cavou

spaţială

Laiu]

Lita

(mii LEI)

Sursă finanţare

Anul 2029

izgift teacă

Locală

En Crt

Medi
e

Locală

Locală

LucLai
_l

POR -axa 3.1B şi buget
local

Mare

II

2169

Bugei destat (PNDLII) şi

SII

Proiectîn derulare.
Ordin deîncepere a
lucrărilor de execuție
ianuarie 2021

630
verbal de recepție la

Medi
e

Locală

Ea

2018-2020

Proiect finalizat Proces

Buget destat (PNDLII) şi
buget local

Mare

Locală

buget local

2918-2020

terminarea lucrărilor

1391

Bugeide stat (Compania
Naţională de Investiţii)și

Mare

nr.698/11.03.2020

2018-2020

Proiect finalizat. Proces
verbal de receptie la
terminarealucrărilor
nr.731/24.02.2020

1217

Buget de stat (PNDLII) şi
bugetlocal

Locală

construită

monitorizare a
Apu

A2.13 aplicabilă
program normal, sat
Gimabăşani, comuna
Cosâmbeşti pentru o
suprafață construită de 333

mp

2018-2020

Lucrări de exec!
derulare. Stadiu fizic 15%

1898

Mare

nr.t359/12.06.2020.

buget local

Proiect finalizat.
Nerecepţionat.

Buget de stat (PNDLII) şi
buget local

Primarul
comunei

Gheorghe Lazăr

2018-2020

1677

reabilitată termic

mp suprafață
construită

reabilitată termic

Primarul
conumei Colelia

Proiect finatizat. Proces
verbal de receptie la

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM1O,

NOx/NO2

rup suprafață
construită
reabilitată termic

2018-2020

comunei

Cosâmbeşti

A2.14 aplicabilă
scenariului 2
Realizarea lucrărilor de
reabilitarea termică a unei
grădinițe” str. Plevnei nr.3,
comuna Gh. Lazăr judeţul
Ialomiţa, peniru o suprafață
de 391,55 mp

Realizarea lucrărilor de
reabilitareatermică a

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,
NOx/NO2

Primarul
comunei Colelia

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,

NOx/NO2

terminarea lucrărilor

mp suprafață
construită

PM2,5, PMI,

reabilitată termic

Primarul
comunei
Gheorghe Lazăr

reabilitare termică şi

NOx/NO2

mp suprafață
construită
reabilitată termic

scenariului 2

modernizare grădiniţă cu

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM1O,
NOx/NO2

A2.15
aplicabilă

scenariuhui 2
Căminului Cultural din
comuna Gheorghe Lazăr
pentru o suprafață

modernizare unitate

construită de 433,85 mp

A2416
aplicabilă
scenariului 2
Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică şi
modernizare Grădiniţăîn
comuna Colelia, județul
Jalomiţa pentru o suprafață
construită de 410 mp
Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică şi

A2.17
aplicabilă

scenariului 2

suprafaţă construită de 359

sanitară, în comuna Colelia,
judeţulIalomiţa pentru o
mp

diac

citapitică

pizIză

spaţială

Lacului

ritat

Stadiu! de implementare

IcTa 5]

[elfi zirtzață

Bugetul destat prin
Ministerul Apelor şi
Pădurilor

Mare

Locală

Judeţeană

Locală

601
1469
2 006

Medie

pi

1 120
280

Bugetlocal

E

II

Anul 2020

[DT PAICI

o

5

Locală

ilocilei

ÎI II

Medi
e

Locală

perdele torestiere

E.A

Buget de stat (PNDLID) si
buget local

Mare

îi

547

Buget de stat (PNDLII) si
buget locali

A
2018-2921

Proiect în derulare. Achiziţie
lucrări. Termen finalizare:
12 tuni dela data semnării
contractului de lucrări.

2 302

[ITDI

2018-2020

Proiect în derulare.
Lucrări de execuţie stadiu
70%

Responsabil
Primarul
comunei
Giurgeni

:

Rezultat scontat
mp suprafață
construită
reabilitată termic

Primarul
comunei
Bărcăneşti

Realizat 100%. Urmează fi
revizuit.

EI
2017-2022

verde

perdelele forestiere.
Proiect finalizat

ca in anul 2021 să se realizeze

cadastru si evaluare, urmand

s-au realizat serviciile de

Pentru tronsonul A2-24,37 ha

pentru tronsoanele:
DN2 14411 ha
DN 21 4,313 ha

Î

Primarul oraşului
Țăndărei

2017-2022

In luna decembrie 2020 au
fost încheiate contracte de
piestări servicii cadastru!

2018-2020

P.N.D.R 2014-2020
Măsura 8, subnăsura 8.1împăduriri și crearea de
suprafeţeîmpădurite

e

mpilocuitor
infrastructură

Directorul
Direcţiei Silvice
Valomiţa

mp perdele
forestiere de
proiecţie

ha împădurite

Directorul
Agenţiei de Plăţi
ŞiIntervenţiiîn
Agricultură

Extinăerea;spațiilOr- VEZIşi crearea de

asigurând crearea unui

sistem de monitorizare

a spaţiilor verzi şi a

terenurilor degradate ce

potfi recuperate ca

spaţii vezzi, in vederea
asigurării calității
factorilor de mediu și a

sănătăţii populației

-Reducereacantităților
de emisii de CO2
provenite din traficul
zutier
- Reducere emisii
PM1O şi PM2.5

Reducerea cantităților
de emisii de CO2
provenite din traficul
rutier
-Reducere emisii PM10

şi PM2.5

indicator de

[DIDTA
Reducerea emisiilor de
PM2,5, PM10,
NOx/NO2

mp suprafaţă
construită
reabilitată termic

STIPN
A2.18
aplicabilă
scenariului 2
Realizarea lucrărilor de
reabilitare termică clădire
grădiniță şi dispensar uman
în comuna Giurgeni,
judeţul Ialomiţa pentru o

Reducerea emisiilor de
PM2,5, PMI0,
NOx/NO2

spaţii verzi

i

suprafaţă de 362 mp

A2.19
aplicabilă
scenariuhui 2
Realizarea lucrărilor de
reabilitaretermică şi
modemizare Şcoala
Gimnaziată Bărcăneşti,
corp A, comuna Bărcăneşti,
județul Ialomiţa pentru o
suprafață de 804 mp

O bună gestionare a
potențialului spaţiilor

pi
Elaborareași
implementarea Registrului

Împăduririși realizare de
perdele forestiere de
protecţie
- DN21: 43 800 mp
- A2: 247 300 mp
- DIN2: 144 100 mp

verzi cu implicaţii
asupra siguranței şi
calităţii vieţii,

A3.1 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A3.2 aplicabilă
scenariului | şi 2

A3.3 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

Impăduriri pe o suprafață
de 10,18 ha în localităţile
Giurgeni
şi Făcăeni (8,04 ha Făcăeni
şi 2,14 ha Giurgeni)

în teu [2.3

M4
At
aplicabilă
scenariului 1 şi 2
A42
aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A43

aplicabilă
scenariului | şi 2

A44
aplicabilă
scenariului 1 şi 2

M5

A5.l aplicabilă

scenariului î şi 2

A52

Aplicabilă
scenariului 1 și 2

Tie ra)

Modemizare a 6 025 m
drumuri agricole în comuna
Adâncata
Realizarea a 19 903 m
drumuri de exploatare în
comuna Albeşti, județul
Ialomiţa

Amenajare a 2 232 m
drumuri de exploatare şi
variantă ocolitoare în

comuna Ciulniţa

Realizarea a 1 400 m drum
de legătură între drumurile
comunale DC 24 şi DC 52

[DZeta

Scădereacantităților
departicule
atmosferice
Scăderea cantităților
de particule
atmosferice

Scăderea cantităților

de pariicule
atmosferice

Scăderea cantităților
de particule
atmosferice

tiran EN Ei
monitorizare a |

km de drum de
exploatare
realizați

Km de drumu
de explotare
realizaţi

km de drum de
legătură realizați

realizaţi

mp de parcare

Primărul

Țăndărei

Primarul
comuneiCiulnița

comunei Ciulniţa

Perioadă

[Tată eear[ru

2019-2021

2019-2022

E) PREraapevata
Anut 2026

finanţare lucrări

Se caută soluții pentru

Proiectîn derulare
S-a elaborat documentaţia
proiect tehnic.

finanțare la Fondul de
Dezvoltare si Investiţii .

modermnizați 723 m drum. A
fost depusăsolicitare de

Proiectîn derulare. Au fost

nt.1210/25.03.2020

Proces verbalde receptie la
termivarea lucrăritor

îmbunatatirea infrastructurii agricole, modernizarea drumurilor de exploatare agricole
kra de drum
Primarul
2018-2020
2018: Proiect in pregătire
agricol
comunei
pentru depunere
modemizat
Adâncata
Proiectul nu a fost fivanţat
Primarul
2018-2020
Proiectfiaalizat. Indicatorii
comunei Albeşti
au fost modificaţi de către
finanţatorla realizare
asfaltare pentru 13 452 m.

Potenţial de reducere a

2019: S-a elaborat
documentația de proiectare
faza proiect tehnic. Se caută
surse de finanțare.

Proiectîn derulare.

0,4%

contractulde execuţie

2919: Elaborat documentaţii
proiectare şi semnat

cu importanță majoră

2018-2020

traficului local şi
aglomerațieitraficului

Primarul

comunei Ciulniţa

îuczări
2020: Stadiu fizic lucrări

rezuitaţe din trafic

giratoriu

amenajare sens

asupra reducerii
emisiilor atmosferice

Potenţial de reducerea
traficului local şi
aglomerațieitraficului
<u importanță majoră
asupra reducerii

|

Costuri

P.N.D.R 2014-2020
submăsura 4.3

Mare

Mare

ritat

Locală

Locală

Locală

plz]
spaţială

Prio

5 564

Buget de stat (A.F.LR) şi
buget local

Mare

Locală

pĂTeEIEIICI

4373

Buget local

Mare

[CERI3)

466

Buget local

Buget local

e

Mare

Locală

Locală

3.000

60

Proiectare şi realizarea de sensuri giratorii, parcări, dramuri cui sens unic, limitări devitezăă, semafoare sineronizate, benzi speciale dedicate mijloacelor de
e transportîn comun pentru
evitarea ambuteiajelorşi fluidizarea traficului
Primarul oraşului
2019-2020
Proiect în derulare
100
Buget local!
Medi

Amenajare parcare- oraşul

Țăndăreicu suprafaţă de
340 mp

Amenajarea sens giratoriu

cu totem la intrarea în
localitatea Ciulniţa, Cartier
rezidențial Zona Nord

xezultate din trafic

emisiilor atmosferice

Nr. MA

A6.1
aplicabilă

scenariului 1 și 2

A62 aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A6.3 aplicabilă

scenatiului | și 2

A6.4 aplicabilă
scenarialui î și 2

[Nu A$
Realizare căi de circulaţie
rutieră şi pietonală pe o

Rezultat scontat

aglomerației prin

Potenţial de reducere a
traficului local şi
zeafizarea uneirețele
coerente de drumuri

tungime de 3 856 m şio

suprafață de 4,4 ha
cuprinzând amenajare

pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a

coroborată cu
reducerea emisiilor de

în municipiul Slobozia

sistem rutier pe două
bulevardeși nouăstrăzi
Realizare căi de circulație
rutieră și pietonală pe o
Jungimede 2 642 m,

cuprinzând amenajare
sistena rutier pe un bulevard

şi cincistrăzi în municipiul
Slobozia

Întreţinere sistem rutier şi

traficului local şi
aglomerațieiprin

pietonal în municipiul
realizarea unei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu
reducerea emisiilor de

Fetești (contract multianual

în derulare prin SC
Drumuri Municipale SRL)
Proiect multianual
pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a

pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerației prin

traficuluilocalşi

Modemizarea a 6 250 mde

drumuri de interes local în

comuna Axintele

aglomerației prin
realizareauneirețele
coerente de drumuri
coroborată cu
reducereaemisiilor de

Modernizare a 1î 010m
reţea de drumurilocale în
comuna Moviliţa

realizareauneireţele
coerente de drumuri

coroborată cu

reducerea emisiilorde
pulberi în suspensie

Indicator de
[telViu 372:30]
progreselor
mm de drum
realizaţi

m de drum

xealizaţi

Întreţinere

rigole,străzi,

trotuare, parcări,
semnalizare
circulație

m de drum

modernizaţi

m de drum
modermizaţi

Responsabil

Slobozia

Priniarul
Manicipiului

Primarul orașului

Feteşti

comunei

Primarul
Axintele

Primarul
comunei
Moviliţa

Perioadă

[ie VI

EI

2017-2020

2017-2021

2018-2022

2017-2020

2017 -2020

ERIE PYDceiTatas i
Anul 2029
Proiect în derulare:
- septembrie 2019: au

începutlucrările de execuţie

-2019: Stadiu fizic Incrări
46%

-2000: Stadiu fizic Incrări
88%

Lai

(citi

8 000

ritat

Locală

pic iză
Eset

27)

Mare

Ea tut

Buget de stat (P.N.D.L
TI) și buget local

Mare

4917

Buget local

Proiectîn derulare:
- 11.98.2018 s-aîncheiat

contractul de lucrări pentru
elaborarea proiectului tehnic

Locală

Medi

Locală

e

Buget local

Mare

2 594/an
realizaţi.

derulare. Indicatori anuati

Stadiu fizic lucrări

Proiect în derulare.
2020:

60%
Executantîn insolvenţă. Va
fi iniţiată achiziţia pentru
luczări rest de executat.

buget local

si executie lucrări;
- 04.2019 ordinul de
începere a lucrărilor cu o
durată de 21 luni
Proiect multianual în

Buget de stat (PNDLIE) și

5267

Locală

Buget de siat
(PNDL îl) și bugetlocal

Mare

9993

Proiectîn derulare. Stadiu
fizic execuţie lucrări 90%

A6.5 aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A6.6 aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A6.7 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A6.8

aplicabilă
scenariului 1 și 2

A69

aplicabilă
scenariului 1 și 2

EDTatiDuPa
Modernizareinfrastructură
rutieră de interes local 10
809 m în comuna Adâncata

Modernizare a2 301 m

drum comunal DC 28
Smirna-Traian, comuna
Griviţa, judeţul Jalomiţa

Modemizare a 2400 m
drumuri comunate în
comuna Gârbovi

Modemizarea 1400) m
drumuri săteşti de interes
localîn comuna Grindu

Modernizarea a 3 680 m
de drumuri deinteres local
în comuna Ciocârlia

Rezultat scontat

aglomerației prin

Potenţial de reducere a
traficului localşi
realizareaunei reţele
coerente de drumuri
coroborată cu

reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a

traficului local şi

aglomerațieiprin

realizarea unei rețele

coerente de drumuri
coroborată eu
reducereaemisiilor de
pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerațieiprin

realizareaunei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu

reducereaemisiilor de
pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a

traficului local şi

aglomerației prin
realizarea unei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu

pulberi în suspensie

reducerea emisiilorde
Potenţial de reducere a
traficuluilocalşi
aglomerației prin

xealizarea unei rețele
coerente de drumuri

coroborată cu
xeducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

Indicator de

progreselor

EulbezIC
m de drum
modemizaţi

m de drum
modermizaţi

m de drum
modernizaţi

m de drum
modemizaţi

m de drum
modernizaţi

Responsabil iz

Primarul

conmunei
Adâncata

Primarul

comunei Griviţa

Perioadă

are

iuți)CITti
2017-2020

2017-2020

2017-2020

2018-2020

Primarul

comunei Gârbovi

Primarul
comunei Grindu

2017-2020

Ciocârlia

comunei

Primarul

10

Ei pa implementare Y
Anul 2020

Lucrări execuţie în derulare.
Stadiu realizare 18%.

Conform contractului de
Tucrări, perioada de execuție
a acestora este aprilie 2020aprilie 2024.

Proiectfinalizat. Proces
verbal derecepție la

7341/27.11.2020.

terminarea luczărilornr.

Proiectfinalizat

Proiect finalizat. Proces
verbal de recepție la

61/13.01.2021.

terminarea Incrărilor nr.

Costuri
(mii LED

9 49%

păiititicara

(PNDLH) şi buget local

Buget destat

Buget de stat (PNDLII)şi

(PNDL 11) şibuget local

2008

Buget de stat (PNDLII)

2266

1432

Buget destat (PNDLII)şi

buget locat

şi buget Jocal

buget local

4335

Mare

Medi

Mare

Li]
ritat

Locală

Locală

Locală

Locală

[ici]

Lot:

Mare

A6.10 aplicabilă

scenariului 1 şi 2

AG. aplicabilă

scenariului | şi 2

A6.12 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A6.13 aplicabilă
scenariului 1 și 2

A6.14 aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A6.15 aplicabilă
scenariuhui 1 şi2

LITstaIA.N
Asfaltarea a 6 191 m de

drumuri locale în comuna

Jilavele

Reabilitare a 3886 m de
drumuri de interes local din
comuna Răduleşti

Modernizare a 2 903 m de
drumuri de intereslocal în
comuna Moldoveni

Axintele-Orezu,km 0-+000-

Modemizare a 35 400 m
drum judeţean (DOI,
tronson | DN2 Coserenikm 35+400)

Modernizare a 24 929 m
drum judeţean (DJ201

Buieşti-Ivănești-lon GhicaCiulniţa-CosâmbeştiMărculești km 57+000-km
844-000)

Modemizarea 25 350 m de
drum judeţean DI203 F,
DN2C:(Griviţa)-Smirnalazu-Scînteia-Valea Ciorii DN21A, km 0+000-km
25+350

N DIIIIII
Potenţial de reducere a
aglomerației prin

traficului localşi

coerente de drumuri

xealizarea unei rețele

pulberi în suspensie

coroborată cu
reducereaemisiilor de

Potenţial de reducere a

traficului local şi
aglomerației prin
coerente de drumuri

realizareauneirețele

coroborată cu
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

corobozată cu

Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerației prin
realizarea uneirețele
coerente de drumuri
reducerea emisiilor de

[PET

monitorizare a

[TIpeetiT i

Primarul

comunei Jilavele

progreselor
ma de drum

asfaltaţi

comunei
Răduleşti

Primarul

modernizaţi

Primarul
connunei
Moldoveni

Președintele
Consiliului
Judeţean Iaiomița

m de drum

m de drum
modemizaţi

m de drum
judeţean
modemizaţi

realizarea unei reţele

Președintele

pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerației prin

m de drum

pulberi îu suspensie

reducereaemisiilor de

coerente de drumuri
coroborată cu

Potenţial de reducere a

Judeţean Ialomiţa

traficului local şi

coroborată cu

reducereaemisiilor de
pulberi în suspensie

Consiliului

modernizaţi

Preşedintele
Consiliului
Judeţean Ialomiţa

judeţean

aglomerațieiprin
realizareauneireţele
coerente de drumuri

m de drum
judeţean
modernizaţi

Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerațieiprin
realizarea uneirețele
coerente de drumuri
coroborată cu

pulberi în suspensie

reducerea emisiilor de

11

Perioadă .

Ituoitaitaă
Es
2018-2021

2018-2020

2018-2020

2018-2022

2018-2021

2018-2021

Anul 2020

Stadiul de implementare

Costuri

Bugetdestat (PNDLII) şi

Mare

Mare

Mare

ritat

Locală

Locală

Locală

Locală

EzclEI

Pisi)

1930

Bugetdestai (PNDLII) şi
bugetlocal

Mare

Judeţeană

Sursă finanţare

3191

Buget de stat
(PNDLII) şi buget local

Mare

Judeţeană

(mii LEI)

83 913

Buget de stat (PNDLII) şi

Mare

32 822

Buget destat (PNDLII) și
buget local

bugetlocal

48 028

bugetlocal

buget local

NINEINPI II
Lucrări execuție în derulare.
s7n2
Buget destat (PNDLII) şi
95%

Stadiu fizic execuţie lucrări:

Proiectfinalizat. Proces
nr.1685/16.12.2019

verbal de recepție la
terminarealucrărilor

Proiect în derulare. Stadiu
de executie lucrări : 80%.
Contractul de execuţie
lucrări prelungit până la
34.12.2021.

şi achiziţie lucrări

2019-2020: realizare
documentaţie proiect tehnic

2019-2020:realizare

şi achiziţie lucrări

documentaţie proiect tehnic

2029: Lucrări realizate 78%

2019: realizare
documentatii proiecttehnic
si detalii de executie si
achizitie lucrări

A6.16 aplicabilă
scenariului1 și?

inot tA

IDiA8
Potenţial de reducere a
traficului localşi
aglomerației prin
realizarea unei rețele

[DONTpan!

<oerente de drumuri

Modernizare a 47 450 m de
drumuri judeţene (DI306,
limită jud. Călăraşi-AlbeştiAndrăşeşti-Gh.Doja-Crunţi
Coroborată cu

intersecţie cu DY102H,
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

102H-Cocora-limită judeţul

DI102H intersecţie cu

DI306-Reviga-Cocoraintersecție cu DI203E,
DJ203E intersecţie cu DJ
Buzău)

[DD TO
monitorizare a

[cfTD
m de drum
judeţean
modernizaţi

[Paper

Preşedintele
Consiliului
Judeţean Ialomiţa

Preşedintele
Consiliului
Judeţean Ialomiţa

A6.17 aplicabilă
scenariului 1 şi 2
mm de drum
judeţean
modermnizaţi

Potenţial de reducere a
traficului localşi
aglomerației prin

realizarea uneirețele

Președintete

Modernizare a 12 345 m
drum judeţean (DI 102H,
Reviga-Miloşeşti km

m de drum

cotoborată cu
reducereaemisiilor de
pulberi în suspensie

coerente de drumuri

Potenţial dereducere a

66+317-km 78+862)

Modemizarea a 49 517 m

Judeţean lalomiţa

Președintele

Consiliului
Judeţean Ialomiţa

m de drum

Judeţean Ialomiţa

Președintele
Consiliului

modernizaţi

judeţean

judeţean
modermnizaţi

m de drum

Consiliului

A6.18
modernizaţi

traficului local şi

coerente de drumuri

traficului local şi

coerente de drumuri
coroborată cu

reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

judeţean

aglomerațieiprin
zealizarea unei rețele

drumuri judeţene DJ302

(km 13+865-km37+545)
localităţile Drăgoeşti-

aplicabilă

scenariului 1 şi 2
coerente de drumuri
coroborată cu

reducerea emisiilor de

Roşiori-Moviliţa-Dridu, D]
101 (km 52+100-37+600)
pulberi în suspensie

localitățile Dridu-Fierbinţi

Târg-limită jud. Ilfov,
DJ101 (km 52+100591700) localităţile Dridu-

53-+700-614+740) limită

Jitzavele şi DI 402 (km

Potenţial de reducere a

judeţ Căkăraşi-Sineşti
(DN2)
Modemizare a 12 800 m

A 6.19

realizarea uneirețele

traficului local şi
aglomerației prin

0+000-km 12+800

coroborată cu
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a

Borduşelu(ieșire din
localitate)

drum judeţean DJ201,

drum judeţean DJ 203E
Căzăneşti — Cocora, km

Modemizare a 10 069 m

aglomerației prin
realizareauneireţele

aplicabilă
scenariului 1 și 2

A 620

Tronson Orezu (intersecţie
DJ201B)- Piersica-

aplicabilă

scenariului | și 2

L_
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Perioadă

Liriatisţ

AI
2018-2021

Stadiu execuţie lucrări 80%

Lucrări de execuţieîn

derulare
Realizat 70%. Contractul de

acrăriva fi finalizat în anul

2021.

Proiectîn derulare . A fost
realizată documentaţia

Eee

ELL

115 128

18 19%

Buget local

POR - axa6.1 şi buget

Buget de stat
(PNDL [) şi buget local

Mare

Mare

Mare

Mare

Judeteană

Judeteană

Judeţeană

Judeţeană

Judeţeană

22 643

Buget local

local

31 382

Stadiul de implementare
Costuri
Sursă finanțare
|
Anul 2020
[crt dp]
ritat. |
N
NIIO IIIIII
i
Proiectin derulare.
134 046
POR- axa 6.1.(SUERD)
Mare
2020: Realizată
și buget local
documentaţia proiect tehnic
și detalii execuţie. Procedură

Proiect Finalizat. Proces
verbal de receptie la
terminarea lucrărilor nt.

achiziţie lucrări

2918-2020

Proiect în derulare

19589/2020-G/10.09.2020

2018-2021

2019-2023

2019-2022

DALI. In curs de elaborare
documentaţie Proiect tehnic.

A6.21 aplicabilă
scenariului Î și 2

A622
aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A623
aplicabilă
scenariului | şi 2

A6.24

aplicabilă

scenariului | și 2

A625
aplicabilă

scenariului ] și 2

[NIOEIIIII
Modemizare a 5 083 ra
dramuri comunale cu
suprafaţa de 25 345 mp în
comuna Drăgoeşti

Modemizare a 1 020 m
drumuri de intereslocal în
comunaPerieți, sat Perieți

și Păltinişu, străzile Poştei,
Morii și Şcolii

Reabilitare a 5000 m sistem
rutier str. Şcolii-continuare,
Viilor, Primului, Cireșului,

orașul Căzănești

Bentului, Eternităţii,
Pompierilor, Stadionului,
Gârlei, Lalelelor,
Agricultorilor, Cîmpeni din

9 900 m drumuri

Modemizareşi reabilitare a
orăşeneşti în ŢăndăreiEtapa |

Țăndărei

Modernizarea a 6 200 m
străzi orăşeneştiîn

Modernizarea a 8 250 m
drumuri comunale şi

rigole pavate în comuna
Mărculeşti

pilaLd
monitorizare a

Perioadă

Prio
Liicui

pitt

poLiritai

(mii LED

Sursă finanţare

Anul 2929

Stadiul de implementare

Locală

Eeratita

Mare

Responsabil

Buget destat (PNDUII) şi
bugetlocal

Locală

pcZiciadura

4 390

Mare

reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

Eu:

Proiectfinalizat.

Buget de stat (PNDLII) şi
buget local

[ce(a ll

2017-2020

1070

Primarul
comunei

Drăgoeşti

Execuţie lucrări în derulare.
Stadiul de realizare 55%

m de drum
comrmumal

modernizaţi

2018-2022

Potenţial de reducere a
traficuluilocal şi
aglomerațieiprin
vealizarea unei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu

Primarul
comunei Perieți

Locală

m de drum de
interes local
modernizaţi

Mare

Potenţial de reducere a
taficului local şi
aglomerației prin

coroborată cu

realizarea unei rețele
coerente de drumuri
pulberi în suspensie

reducereaemisiilor de

4250

2018-2020

Execuţie lucrăriîn derulare.
Stadiulfizical realizării
lucrărilor 72%

bugetlocal

Buget de stat
(PNDLID
şi buget local

Primarul orașului
Căzâneşti

840

Locală

Finalizatîn anul 2020

Mare

2017-2020

Buget local

buget local

Buget de stat
(PNDLII) şi

Mare

e

Buget destat(PNDLII) si

m de sistem
rutier realilitați

Potenţial de reducere a
traficuluilocalşi
agtomaerației prin

pulberi în suspensie

realizareauneireţele
coerente de drumuri
coroborată cu
reducerea emisiilor de

Țăndărei

2018-2020

3.740

Stadiu fizic lucrări: 68%

8177

Execuţie lucrări în derulare

2018-2020

- Executierigole: 30%

imbrăcăminte asfalţică
realizat 100%

Locală

Locală

Primarul orașului

Primarul
comunei

Mărculeşti

Medi

m de drum

modernizați

Potenţial de reducere a

traficului local şi

aglomerației prin
realizarea uneirețele
coerente de drumuri

m de drum
modernizaţi

pulberi îu suspensie

mn de drum
comunal

modernizaţi

coroborată cu
reducereaemisiilor de

Potenţial de reducere a
traficului local şi
coerente de drumuri

aglomerației prin
realizarea uneirețele

coroborată cu

reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

13

în[Du
A626
aplicabilă
scenariului ] și 2

A627

aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A6.28

aplicabilă
scenariului 1 și 2

ILAY
Modemizare a 1 490 m
infrastructură rutieră în
comuna Sudiţi: str. Sf,

Voievozi Mihailsi Gavril,
Luminii, Crucii, Sudiţi
Ungureni

Modemizarea a 6 187 m de
drumuri de interes local în
comuna Reviga (cu satele
componente) județul
Jalomiţa

Modemizare a 9 268 m de

străzi în orașul Amara

Modemizarea 10 140 m
drumuri comunale în

A6.29

aplicabilă

localitatea Balaciu şi satele
componente

Modemizare a 8 500m de

E:CzATicilruă

sealizarea unei rețele

Potenţial de reducere a
traficului local şi
aglomerației prin
coerente d Coroborată
cu reducereaemisiilor

depulberi în suspensie
e drumuri
Potenţial de reducere a

traficuluilocalşi
aglomerației prin
realizarea unei reţele
coerente de drumuri
coroborată cn

reducerea emisiilor de

pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a

traficului localşi
aglomerației prin
realizarea unei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu

reducereaemisiilor de

pulberi în suspensie

Potenţial de reducere a

traficului local şi

Coroborată cu

aglomerației prin
realizarea uneireţele
coerentede drumuri

reducereaemisiilor de

pulberi în suspensie
Potenţialde reducere a

aglomerației prin

traăcului local şi

zealizareauneireţele
coerente de drumuri
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

coroborată cu

străzi în comuna Andrăşești

traficului local şi

Potenţial de reducere a

Movila, judeţul talomiţa

străzi locate în comuna

Modernizarea a 7 910 mde

Asfaltare a7 510 m de

comuna Andrășești

drumuri de interes local în

scenariului | şi 2

A6.30

aplicabilă

scenariului | și 2

A631

aplicabilă

scenariului 1 şi 2

aglomerației prin
realizarea uneirețele
coerente de drumuri

coroborată cu
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

monitorizare a

Execuţie lucrări în derulare.
Stadiulfizic de realizare
90%

Execuţie lucrări în derulare.
Stadiu 34%

Proiectfinalizat. Proces

Proieciîn derulare. Stadiu

nr.2$24/15.02.2019

verballa terminarea
lucrărilor

2017-2020

Execuţie lucrări în derulare.

LScita

DIE ppt

Prio

patti

Locală

e

Mare

Locală

i

Buget local

Mare

NI
836

Buget de stat (PNDLII) şi

NI)

|

6703

Buget de stat

Mare

Mare

Locală

Locală

Locală

buget local

11772

Buget destat (PNDLII) şi

Mare

(PNDL) şi
Buget local

8 846

Buget local

Buget de stat (PNDLIE) şi

Buget local

4 827

Mare

7704

buget local

Stadiu fizic de realizare
68%.

Mare

bugetlocal

Locală

Buget de stat (PNDLII) şi

6 636
Stadiu de realizare 50%.

Execuţie lucrări în derulare.

Stadiu fizic derealizare 50%

execuție lucrări : 75%

2017-2020

Execuţie lucrări în derulare.

2017-2020

2918-2020

2017-2020

2017-2020

2019-2020

Du

[LI TUI

IT To Paper arpopa
Primarul
comunei Sudiţi

ÎTI

m de drum
modermizați

comunei Reviga

Amara

Primarul

modernizaţi

Primarul oraşului

m de drum

m de drum

modemizaţi

Priinarul

comunei Balaciu

1n de drum

modernizaţi

Primarul

Primarul

comunei Movila

Andrăşești

comunei

n dedrum

modemizaţi
an de drum

modernizaţi

a de drum

modermnizați
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A6.32

aplicabită

scenariului 1 şi 2

A6.33

aplicabilă
scenariului1 şi 2

A6.34

aplicabilă
scenariului | şi 2

A6.35

aplicabilă

scenariului 1 și 2

A6.36

aplicabilă

scenariului 1 şi 2

Descriere M/A

Modemizarea prin asfaltare

petZairetate

Potenţial de reducere a

traficului Jocal şi

aglomerației traficuluri
cu importanță majoră

traficului localşi

Potenţial de reducerea

emisiilor atmosferice
rezultate din trafic

asupra reducerii

Cu importanță majoră

aglomerațieitraficului

tiaficului local şi

coroborată cu
reducerea emisiilor de
pulberiîn suspensie
Potenţial de reducere a

realizarea unei rețele
coerente de drumuri

traficului localşi
aglomerației prin

Potenţial de reducere a

pulberi în suspensie

reducereaemisiilor de

coroborată cu

coerente de drutnuri

xealizarea unei rețele

traficului localşi
aglomerației prin

pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a

reducerea emisiilor de

aglomerației prin

a 5 300 m de drumuri

stradale de interes local în

comuna Sărăţeni, judeţul
lalomiţa
vealizareaunei rețele
coerente de drumuri
coroborată cu

Modernizarea a 4 100 m de

străzi-platforma drumuluiîn comuna Sălcioara,

judeţul Ialomița

Modernizareaa 8 500 mde
străzi în comuna Albeştietapaa Il-a

drumuri locale în comuna

Modemizarea a 4 443 m
Giurgeni, judeţul Ialomiţa

24280 m drumuri publice

Modernizarea prin asfaltare
din comuna Stelnica,
judeţulIalomiţa

asupra reducerii

emisiilor atmosferice
rezultate din trafic

progreselor

Indicator de
RE
monitorizare a
27paraT

comunei Sărățeni

Primarul

modernizaţi

comunei
Sălcioara

m de drum

modemizaţi

comumei Albești

m de drum

Primarul

comunei Stelnica

Giurgeni

comunei

Primarul

Primarul

modernizați

Primarul

m de drum

m de drum

modernizați

m de drum

modernizaţi

Sursă finanțare

NE

5

Buget de stat (PNDL 11)

Ş

6 282

Buget destat (PNDLI1)

A

Proiect în derulare. Stadiu

3297

Buget destat (PNDLII) şi

are

2018-2020

Proiect finalizat

4 590

6 358

Buget de stat (PNDLII) şi

Bugetde stat (PNDLU) și

buget local

bugetlocal

3743

buget local

şi buget locali

și bugeilocal

2017-2020

Execuţielucrări în derulare.

marcaje: 0%

proprietăţi, Semnalizaresi

sisteza rutier 20,62%,
Santuri:5%, Accese

Stadiu fizic de realizare:

Execuţie lucrări în derulare.

coritractului.

luni de la data semnării

Durata de execuţie: 36 de

acbiziţie contract de lucrări.

finalizată procedura de

Stadiu de realizare 70%

2018-2020

Proiect în derulare. A fost

2018-2020

2018-2020

execuţie lucrări 99%

[ZIEREI implementare ÎN
' implement
ET)pipi]
(mii LED

15

ez

spaţială

Prio

uiti

Locală

Mare

Mare

Locală

Locală

Locală

e

Medi

Mare

A6.37
aplicabilă

scenariului | și 2

MT

AT.
aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A72
aplicabilă

scenariului | şi 2

RIDE

(strada Micşuneşti)

Modernizara a 1 384|m
drum comunal DC23
orașul Fierbinţi Târg

Modernizare a 1 800 m
străzi comunale (Malului,
Puţului, Brândușei)

Plan de mobilitate urbană
durabilă-oraşul Țăndărei

Plan de mobilitate urbană
durabită municipiut

Slobozia

Rezultatscontat
Potențial de reducere a
traficului local şi

aglomerațieitraficului

cu importanță majoră
asupra reducerii
emisiilor atmosferice

rezultate din trafic

Potenţial de reducere a
traficului local şi

aglomerațieitraficului
Gu importanță majoră

asupra reducerii

emisiilor atmosferice
rezultatedin trafic

coroborată cu
reducerea emisiilor de

aglomerațieitraficului

pulberi în suspensie
Potenţial de reducere a
traficului local şi
cu importanță majoră

asupra reducerii
emisiilor atmosferice
rezultate din trafic
Coroborată cu
reducerea emisiilor de
pulberi în suspensie

IERT DO

i torteCET
Anul 2026

EDreADN IRTPETpepe
jiuatat
are
2017-2021

finalizat ; 39,74%

Execuţie lucrări în derulare.
2017: Tronson 1 (550 m)
2019-2020: Tronson 2 (274
m) ; 19,80% lucrări cu
deficienţe, recepție anulată;

2021 : Vafi demarată

achiziţia lucrărilor pentru
tronsonul 3 (560 m) ;

Proiect tinalizat, Urmează a
fi actualizat.

2017-2021

Execuţie lucrăriîn derulare
2019-2020; Finalizat lucrări
pe străzile Malului și
Brândușei 74,11%;
procedură de achiziție

Proiecttehnic si lucrări de
execuție pentru strada

2018-2022

Puţului

Primarul oraşului
Țăndărei

2021-2027

01.02.2021)

Anunţ departicipare în
SICAP (deschidere oferte

Slobozia

Primarul
municipiului

monitorizare a
progreselor
_;
m de drum
Primarul orașului
modernizaţi
Fierbinţi Târg

m de drum
moderizaţi

realizate

Număr de
proiecte din Plan

realizate

Nuntăr de
proiecte din Plan

16

mi

(039)
:

1 582

369

CDTOE TIpnPARa

Prio

putul

e

Scara

spaţială

Locală

Locală

Mare|

Locală

Bugetlocal

Buget local

Mare

Medi
e

Finanţare europeană
nerambursabilă

A73

aplicabilă
scenariului 1
şi2

A7.4 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A8.1 aplicabilă
scenariului 1 şi 2

LorEiuiau
Plan de mobilitate uțbană

durabilă în municipiul
Fetești

Sistem Integratde
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pitaTot
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Primarul

municipiului
Fetesti

Primarul
municipiului
Fetești

Program
Preluagit
„Pilicot”
Slobozia

Directorul
Grădiniţei cu

LiPCITaT

detii
2018-2022

___are_

2018-2022

2018-2023

Anul 2029

Ă

Stadiul de implementare
N

| Procedurădeachiziţie în

cadrul proiectului„O
administraţie eficientă şi

ici de calitate la nivelul
municipiului

Proiect în procedură de
achiziţie pentru proiectareşi
execuţie lucrări privind
sistemulrutier şi construire
autobază

Costuri

(mii LEI)

43 540

1

BitterzIaă

POCA/CP13

P.O.R.axaprioritară 3,
prioritatea de investiţii 4e,

obiectiv specific 3.2 si
buget local

Bugetlocal

Lică]

ritat

&

Mare

Medi
e

iu)

scpiei

Locală

Locală

Locală

specifici, măsurile propuse pentru menținerea calității aerului la nivelul judeţului

O activitate

Campanii de conștientizare a populaţiei cu
c privire la efectele poluării atmosferice,su
sursele majore de poluare şii potuanţ
Ialomița

Activităţi de conștiehtizare
a copiilor cu privițe la

efectele poluărți
atmosferice, sursele înajore
de poluare şi poluânții
specifici, măsurile propuse

pentru menținerea chlității
aerului la nivelul județuhui
Ialomiţa
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EA
A8.2 aplicabilă

scenariului 1 și 2

A83 aplicabilă

scenariului ! şi 2

A8.4 aplicabilă
scenariului 1 și 2

A8.5 aplicabilă

scenariului 1 și 2

A8.6 aplicabilă

scenarintui 1 și 2

Proiectul „Eco-viaţa!

Proiecte educaționald sub
genericul
„Viitorul Planetei poartă
numele meu”

[OPINTtpooeeat!

Conştientizarea

populaţiei potenţial
afectată de poluanții
atmosferici prin
activităţi specifice

(dezbateri, proiecţii de
filme, concursuri și
expoziţii tematice,
realizareşi distribuire
de materiale

informative)
Conştientizarea

populației potenţial
afectată de poluanții
atmosferici prin
activităţi specifice

(dezbateri, proiecţii de

filme, concursurişi

expoziţii tematice,
realizare şi distribuire
de materiale
informative)
Conştientizarea

populaţiei potențial
afectată de poluanții
atmosferici prin
activităţi specifice

Activităţi ale grupuhji de
voluntari „Aripi verzi spre

viitor”al Școlii Gimnaziale
„George Vâlsan”Amara

fibue, concursuri și

populației potențial
afectată de poluanții

(dezbateri, proiecţii de
filme, concursuri și
expozitii tematice)
Conştientizarea

activităţi specifice

atmosferici prin

expoziții tematice
Conştientizarea

(dezbateri, proiecţii de

„Micii ecologist”

populației potențial
afectată de poluanții

Editarea revistei bilingve

Activităţi de conștientizare
asupra cauzelorşi riscurilor
poluării atmosferice

Campanii de conștientizare
asupra cauzelorşi riscurilor
poluării atmosferice

atmosferici prin

activităţi specifice

(dezbateri, proiecţii de
filme, concursuri şi
expoziţii teinatice,

realizare şidistribuire

informative)

de materiale

put [at alu Lă
monitorizare a
[usCI

anuale

4 activităţi

2 activități anual

3 activități anual

o apariţie anual

2 activităţi anual

4 activităţi anual

pcte

Directorul Școlii.
Gimnaziale
Săveni

Directorul

Liceului Teoretic
„Carol 1.” Feteşti

Directorul Şcolii
„George

Gimnaziale

Vâlsan”- Amara

Directorul

Seminarului
Slobozia

Teologic

Directorul

Centrului
Cultural

UNESCO „lonel
Perlea” -Ialomiţa
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Costuri

(mii LED

Piru

băcis

spaţială

Mesi

Locală

Locală

ICIPontetă
Anul 2020

Buget local

Medi

Locală

Locală

2 activități

Bugetlocal]

Medi

Buget local

2018-2023

3 activități

Bugetlocal

2019-2003

2018-2023

2 activități

2018-2023

Locală

10

Mare

4 activităţi

Buget local

2018-2023

plistributie gaze
aturale în comuna
ilavele

naturale

Reducerea cantităţii de

combustibil lemnos
utilizat pentru încălzire,
reducerea emisiilor

6 100 m rețea

Jilavele

ALE

Primarul comunei

Primarul comunei

Alte măsuri intii ate în anul 2020, după finalizareavariantei finale a Planului:
MI Realizăre/estice rei
scenariului2

A1.1 aplicabilă

se
8 612 mp spaţii

Ciocârlia

ea
verzi

a

de emisii de CO2
provenite din traficul
rutier
- Reducere emisii
mp spații verzi

Primarul comunei
Ciocârlia

-Reducereacantităților

romuna Ciocârlia

Reducereacautităților
de emisii de CO2
provenite din traficul
rutier
- Reducere emisii

Hmenajare parc în

Hmenajare parc sat
erieti si Misleanu

Reducereacantităților

2020-2024

:

de fezabilitate

RE

A fost elaborat studiul

IEI:
Finalizat

Sapte ee

Se intentionează

MDLPAprin

depunerea cererii
de finantare la
CNIsau

PNDL

Bugetul de stat

ea

237

Buget Local

Bugetul de stat
prin AFIR. si
bugetlocal

prin AFIR si
bugetlocal

279

Realizat 10%

Realizat 100%

2019-2021

2020

AFIR

- Reducere emisii

rutier

PM1O şi PM2.5

de emisii de CO2

Reducerea cantităților
provenite din traficul
M10 şi PM2.5

rutier
- Reducere emisii

Amara

Țăndărei

“Țăndărei

Primarul oraşului

440

a
iz
PNDL şi buget
local

pulberiîn suspenşie

mp spaţii verzi

Realizat 54%

i
17.825

Buget județean si

de emisii de CO2

2019-2021

ii
aie
Revizuit DALIsi inclus
în programul PNDL

2.516

Primarul oraşului

aere
2020-2023

Revizuit DALIşi PT

mp spaţii verzi

i
E
Primarul orașului
Amara

2020-2023

PM10 şi PM2.5

PML1O şi PM2.5

Hmenajare parc Central
provenitedin traficul

Hmenajare Parcul Mare

db
jăfrăstitctură
iModernizare a 10.817
brrăzi etapa JI în orașul
mara

|- Aleea Stadion

oraș și grup

sanitarȚăndărei

i IM:3:Extindeteaspatiilor ve

A3.L.aplicabilă

scenariului 1 şi 2

A32. aplicabilă
scenariului I şi 2

A3.3. aplicabilă
scenariului 1 şi 2

A3. 4. aplicabilă

scenariului | şi 2

1-6Reăbilitate/
A6.L
Aplicabilă scenariului |
si2

Spor Siiitastrictu:
Potenţialde reducere a
traficului localşi
modernizați
aglomerației prin
xealizarea uneirețele
coerente de drumuri
coroborată cu
reducerea emisiilor de

Primarul orașului
modernizaţi

|RILI]

bugetlocal

Nr de m strazi

Potenţial de reducere a
tsaticuluă local şi

IModernizarea a 2410 m

aglomerațieiprin
realizarea uneireţele

rum comunal DC53 în

A62

rașul Amara

Aplicabilă scenariului 1

si2

coerente de drumuri
coroborată cu

reducerea emisiilor de
puiberi în suspensie
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării
măsurilor din „Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi

PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu
(Cd), Nichel (NI), dioxid de azot şi oxizi de azot (N02/NOXx) în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2019-

2023”

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Județean Ialomiţa se propune
aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitorla stadiul realizării măsurilor din „Planul de Menţinere a
Calităţii Aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf
(S02), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azotşi oxizi
de azot (NO2/NOXx)în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2019-2023”.
“Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului înconjurător
și un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în legislaţia românească prin Legea nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător și Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind Metodologia de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt și a planurilor de menţinere calității
aerului. Cadrul legislativ creat stabileşte necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să minimizeze
efectele nocive asupra sănătății umane, acordându-se atenție specială elaborării de planuri pe perioade
de 5 ani, care să urmărească obiectivele trasate.
„ Planul de menţinere a calităţii aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10 şi PM 2,5).
Benzen (C6H6), dioxid de sulf (502), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd),
Nichel (Ni), dioxid de azot şi oxizi de azot (NO2/NOXx) în judeţul Ialomiţa, pentru perioada 2019-2023 a fost
avizat de. către ANPM şi APM Ialomiţa și aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomița nt.
151/31.08.2020.
Conform prevederilor art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calității aerului aprobată prin Hotărârea
de Guvern nr:-257/2015, Comisia: tehnică judeţeană urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a
calităţii aerului şi întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, pe care îl supune spre
aprobare consiliului pudețean.
Pentru monitorizarea măsurilor, Comisia tehnică constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa nr. 79/26.02.2021 a transmis chestionare entităților responsabile pentru implementarea
măsurilor privind stadiul de realizare al acestoraşi a centralizat răspunsurile primite rezultând raportul ce se
constituie în anexă la proiectul de hotărâre. Din cuprinsul raportului rezultă că au fost monitorizate
următoarele domenii: domeniul rezidenţial, domeniul agriculturii, domeniul transportului şi domeniul
promovării, conştientizării şi informării,
Constatând că sunt îndeplinite condiţiile de necesitate şi de oportunitate, propun Consiliului Judeţean
Ialomița adoptarea hotărârii în forma şi conţinutul prezentate în proiect,
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RAPORT

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Ialomiţa privind aprobarea
„Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de Menţinere a Calităţii
Aerului în județul Ialomiţa, 2019-2023”
pentru anul 2020
Consiliul Judeţean Ialomiţa a elaborat Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în județul
Ialomiţa pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de
sulf (502), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid
de azot şi oxizi de azot (No2/NOx) pentru perioada 2019-2023 în contormitate cu prevederile
Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, H.G. 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 menţinerea calităţii aerului şi OMM nr.598/2018 pentru aprobarea
listelor cu unitățile administrative-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de
gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa 2 la Legea nr.104/2011
privind calitatea aerului înconjurător.
Planul de menţinere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în suspensie (PM 10, şi
PM 2,5), benzen (C6 H6), dioxid de sulf (S02), monoxid de carbon (CO), plumb(Pb), arsen
(As), cadmiu (Cd), nichel (Ni) şi dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx) în județul Ialomiţa
a fost avizat de către ANPM și APM Ialomiţa şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Ialomiţa nr.151/31.08.2020.
Conform prevederilor art.49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a
aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului
“aprobată prin H.G. nr.257/2015, Comisia tehnică de la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa
urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului și întocmește anual un
Raport cu privire la stadiul realizării măsurilor din Plan, pe care îl supune spre aprobare
Consiliului Judeţean.
Pentru monitorizarea măsurilor, Comisia tehnică constituită prim Dispoziţia
nr.79/26.02.2021 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa a transmis chestionare entităților
responsabile pentru implementarea măsurilorprivind stadiul de realizare al acestora.
Raportul referitorla stadiul realizării măsurilor din Plan de Menţinere a Calităţii Aerului
pentru anul 2020 a fost elaborat pe baza datelor furnizate de către factorii menționați.
Ataşăm alăturat Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor aferente anului 2020
cuprinse în Planul de Menţinere a Calităţii Aerului în judeţul Ialomiţa pe care îl supunem
aprobării Consiliului Judeţean Ialomiţa.
Director Executiv,
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