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RAPORT
la proiectul de hotirflre privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizirii

misurilor din ,oProgramul integrat de gestionare a catiti{ii aerului pentru pulberi in suspensie
PM 10 in municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, Oraqul findirei, comuna Ciulni{a gi

comuna Siveni gi pentru ozon 03 in municipiul Slobozia qi municipiul Urziceni din judelul
Ialomi{a, des{bgurat pe o durati de maximum 5 ani"

Programul integrat de gestionare a calitifii aerului este intocmit conform prevederilor

O.M. nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare gi punere in aplicare a planurilor qi

programelor de gestionare a calitdfii aerului.

Programul integrat de gestionare a calitElii aerului reprezintd totalitatea m5surilor/ac{iunilor ce

se desftqoard, in zonele gi aglomerdrile unde pentru unul sau mai mulli dintre poluanfi se constat2l

depdqiri ale valorilor limiti gi/sau ale valorilor {inta, in vederea incadririi sub aceste valori. Se iniliazd

pebaza datelor despre calitatea aerului inconjurltor provenite din Sistemul Na{ional de Monitorizare

a Calitafii Aerului, combinate cu rezultatele din modelarea dispersiei poluanfilor. Programul este

elaborat de Comisia Tehnici, formati din membri care au responsabilitAfi in domeniu, aprobatd prin

Ordinul prefectului nr.105 din 24.02.2010, actualaatd prin Ordinul Prefectului jud. Ialomila nr. 240

din20.06.2011 qi prin Ordinul Prefectului jud. Ialomita nr. 75 din 22.A2.2013.

Conform prevederilor legislafiei in vigoare, Agen{ia pentru Protec{ia Mediului Ialomila a

inifiat in luna aprilie 20Il revintirea "Programului integrat de gestionare a calitifii aerului

pentru pulberi ln suspensie PM10 in municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oragul lindirei,
comuna Ciulnifa qi comuna Siveni gi pentru ozon 03 in municipiul Slobozia qi municipiul

Urziceni din judeful lalomi{a, desflgurat pe o durati de maximum 5 anior.

"Programul integrat de gestionare a calitifii aerului pentru pulberi in sustrrcnsie PM10

in municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oragul findirei, comuna Ciulnifa qi comuna

SIveni gi pentru ozon 03 in municipiul Slobozia gi municipiul Urziceni din jude{ul Ialomifao

desfiigurat pe o durati de maximum 5 a,ni" a fost aprobat de Hot6rdrea Consiliului Judelean

Ialomi{a nr.57 din 23.08.201I.
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Agen{ia pentru Proteclia Mediului Ialomifa elaboreaz[ anual raportul privind stadiul realizdni

mdsurilor din programul de gestionare, in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul

administraliei publice locale. ii

Raportul se elaboreazi anual gi se supune aprobdrii Consiliului Jude{ean nu mai tdrziu de

primul trimeshu al anului 2015.

Programul de gestionare a calitdfii aerului este pus in aplicare prin luarea mdsurilor/ac{iunilor

progresiv, atit pentru a asigura o reducere continu[ a emisiilor de poluanfi in perioada stabilit4 cdt gi

pentru a distribui efortul financiar aferent.

Conform celor prezentate mai sus, propunem Consiliului Judefean spre analiz5" tn vederea

aprobdrii, Raportul anual privind stadiul realizirii mlsurilor din ,rProgramul integrat de

gestionare a catiti{ii aerului pentru pulberi in suspensie PM 10 in municipiul Slobozia,

municipiul Urziceni, Oragul lindirei, comuna Ciulnifa gi comuna Siveni qi pentru ozon 03 in

municipiul Slobozia pi municipiul Uniceni din judeful lalomifa, desfEgurat pe o durati de

maximum 5 anit'.
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