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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hofirhre privind aprobarea Raportului unual privind studiul realizdrii
mdsurilor din ,,Programal integrat de gestionsre a calitdlii aerului pentru pulberi tn

suspensie PMI0 tn municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oru$ul ldnddrei,
comuno Ciulni{a Si comuna Sdveni Si pentru ozon Ojtn municipiul Slobozia Si

municipiul Urziceni din judelul lalomila, deffisurat pe o duratd de maximum 5 uni"

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomila se
propune aprobarea Raportului anual privind stadiul realizdrii mdsurilor din
,,Programul integrat de gestionare e calitd\ii aerului pentru pulberi in suspensie PMI0
in municipiul Slobozia, municipiul (Jrziceni, oraqul ldnddrei, comuna Ciulnila Si
iomuna Sdveni Si pentru ozon 03 ln municipiul Slobozia Si municipiul Urziceni din
judelul lalomila, desJdsurat pe o duratd de maximum 5 qni".

Avdnd in vedere prevederile legislaliei nalionale tn vigoare, se impune realizarea
in mod continuu, a evaludrii calitd\ii aerului, pe baza valorilor limitd Si valorilor de
prag, tn acord cu standardele nalionale Si ale Uniunii Europene.

Prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Ialomila nr. 57 din 23.08.2011 a fost
aprobat ,,Programul integrat de gestionare a calitdlii aerului pentru pulberi de
suspensie PM I0 tn municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, orasul ldnddrei, comuna
Ciulni{a Si comuna Sdveni Si pentru ozon Oj in Municipiul Slobozia Si municipiul
(Jrziceni din jude{ul lalomila, deffisurat pe o duratd de maximum 5 eni".

Programul integrat de gestionarea calitdyii aerului este pus in aplicare prin
luarea mdsurilor/acliunilor progresiv, atdt pentru a asigura o reducere continud a
emisiilor de poluanli in perioada stabilitd, cdt Si pentru a distribui efortul financiar
aferent.

Organismele responsabile cu implementarea progrqmului integrat de gestionare
a calitdlii aerului au raportat in luna decembrie 2014 Si in luna ianuarie 2015 la
Agenlia pentru Proteclia Mediului lalomila, stadiul acliunilor Si realizarea mdsurilor
din programul de gestionare, datele fiind centralizate tntr-un raport.

in conformitate cu prevederile punctului 7.2 din Anexa la Ordinul Ministrului
Mediului qi Gospoddririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de
elaborare Si punere tn aplicare a planurilor Si programelor de gestionare a calitdyii
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aerului ,, Autoritatea judeleand pentru proteclia mediului, elaboreazd anual raportul
privind stadiul realizdrii mdsurilor din programul de gestionare/programul integrat de
gestionare, tn colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul administraliei
publice locale. Raportul anual se supune aprobdrii consiliului local sau judelean, dupd
cum programul priveSte una sau mai multe localitdli ori tntreg judelul, nu mai tarziu de
primul trimestru al anului urmdtor. Dupd aprobare, raportul privind stadiul realizdrii
mdsurilor din programul de gestionare/programul integrat de gestionare se pune la
dispozilia publicului prin grua autoritdlilor administra{iei publice locale. "

Agenlia p:entru Proteclia Mediului lalomila, tn vederea aplicdrii prevederilor
Ordinului nr. 35/2007, a transmis prin adresa nr. I I98 din 25.02.2015 Raportul anual
privind stadiul realizdrii mdsurilor din ,,Programul integrat de gestionare a calitdyii
aerului pentru pulberi tn suspensie PMl0 in municipiul Slobozia, municipiul (Jrziceni,
orasul ldnddrei, comune Ciulnila Si comuna Sdveni Si pentru ozon Oj in municipiul
Slobozia Si municipiul (Jrziceni din judelul lalomila, deffisurat pe o duratd de
maximum 5 ani".

Constatdnd cd sunt intrunite condiliile de legalitate Si oportunitate propun
Consiliului Judelean lalomila adoptarea hotdrdrii in forma Si conlinutul prezentate in
proiect.
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