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Comisia pentru urbanism, amenajareo teritoriului,
dezvoltare regionald, proteclia mediului gi turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Raportului anuol privind stddiul
reolizdrii mdsurilor din ,,Progromul integrat de gestionare d catitdlii derului pentru

pulberi in suspensie PM70 in municipiul Slobozia, municipiul lJrziceni, oragul
ldnddrei, comuno Ciulnila gi comuna Sdveni gi pentru ozon 03 in municipiul Slobozid

gi municipiul Urziceni din judelul lalomifo, desfdgurat pe o duratd de mdximum 5 oni"

Comisio pentru urbanism, amenojorea teritoriului, dezvoltore regionald,
protectria mediului gi turism intrunitd in pdinfd legal constituitd in data de 27.03.2075
oro 7000 fiind prezenli un numdr de b - consilieri judefeni, membri ai comisiei, a luat
in disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarea Raportului anual privind stodiul
realizdrii mdsurilor din ,,Progromul integrat de gestionare o calitdlii aerului pentru
pulberi in suspensie PM70 in municipiul Slobozia, municipiul lJrziceni, oragul fdnddrei,
comuno Ciulnilo gi comuna Sdveni gi pentru ozon 03 in municipiul Slobozia gi municipiul
Urziceni din jude.tul lalomifa, desfdgurot pe o duratd de maximum 5 ani".

in urmo onalizei reolizote gi a dezbaterilor ce ou avut loc, ostfet cum au fost
corisemnate in procesul - verbal de Sedin.td, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condifiile de legolitate gi oportunitate gi de asemeneo, nu ou fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. @) cu trimitere la art. 98 din Legea nr. 275/2007, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisia pentru urbanism, omenajorea
teritoriului, y'gzvoltore regionold, proteclia mediului gi turism ovizeozd favorabil cu un
numdr de b voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind aproborea Raportului onuol
privind stadiul realizdrii mdsurilor din ,,Programul integrat de gestionare a calitdlii
aerului pentru pulberi in suspensie PM70 in municipiul Slobozio, municipiul Urziceni,
oragul ldnddrei, comuna Ciulnila gi comuna Sdveni gi pentru ozon 03 in municipiul
Slobozia gi municipiul Urziceni din judelul lalomifo, desfdgurat pe o duratd de maximum
5 ani" gi propune consiliului judelean adoptareo lui in forma gi conlinutul prezentote
sp re d ezbate rea co m i si ei.
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