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 H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea Raportului aferent anului 2020 - referitor la stadiul realizării 

măsurilor din „Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în 
suspensie (PM 10 și PM 2,5), Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot 

(NO2/NOx) în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 6618/2021 - B din 17.03.2021 al Președintelui 

Consiliului Județean Ialomița, 
Examinând: 

 - Raportul de specialitate nr. 6696/2021 – F din 18.03.2021 al Direcției Investiții și 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 7550/2021 – F din 29.03.2021 al Comisiei pentru urbanism, 
amenajarea teritoriului, dezvoltare regională, protecția mediului și turism; 

- Avizul nr. 7534 /2021 – B  din 29.03.2021  al Comisiei juridice, de disciplină, 
drepturi, obligații și incompatibilități; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 151/31.08.2020 privind 

aprobarea Planului de menținere a calității aerului pentru indicatorii pulberi în 
suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot 
(NO2/NOx)” în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023; 

- prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a 
aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității 
aerului, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 257/2015;  

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

- prevederile Ordinului ministrului mediului nr. 598/2018 privind aprobarea 
listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării  în regimuri de 
gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

- prevederile art. 173 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Județului Ialomița pe perioada 2009-2013, cu orizont 
2013-2020;  
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 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului                         
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1 Se aprobă Raportul aferent anului 2020 cu privire la stadiul realizări 
măsurilor din Planul de Menținere a Calității Aerului pentru indicatorii pulberi în 
suspensie (PM 10 și PM 2,5). Benzen (C6H6), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon 
(CO), Plumb (Pb), Arsen (As), Cadmiu (Cd), Nichel (Ni), dioxid de azot și oxizi de azot 
(NO2/NOx)” în județul Ialomița, pentru perioada 2019-2023, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcțiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Județean Ialomița, 
Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, Instituției Prefectului – Județul Ialomița, 
urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Județean Ialomița – Secțiunea „Monitorul 
Oficial al Județului Ialomița” și afișată la avizierul instituției. 

 
 

        PREŞEDINTE,  
                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 

                  MARIAN PAVEL                                            Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    
                                                                                            ADRIAN ROBERT IONESCU    
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