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EXPANERE DE MOTIVE
la proiectul de hotdrfrre privind aprobarea Planului Local de Acqiune pentru Mediu al

Judelului Ialomila pentru perioada 2014-2020, revizuit 2014

Prin proiectul de hotdrdre supus dezbaterii Consiliului Judelean lalomi{a se propune aprobarea
Planului Local de Acliune pentru Mediu al Judelului lalomila pentru perioada 2014-2020, revizuil
201 1.

Planul Local de Acliune pentru Mediu reprezintd un instrument de implementare a politicilor de
mediu la nivel judelean pe termen scurt, mediu Si lung necesar pentru solulionareo problemelor de
mediu prin abordarea principiilor denoltdrii durabile si in deplind concordan[d cu planurile,
strategiile Si alte documente legislative specifice, existente la nivel local, regional Si na[ional.

Conform prevederilor art. 6 din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr. 195/2005 privind protecliu
mediului, actualizatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare "proteclia mediului constituie obligalia
Si responsabilitatea autoritdlilor administraliei publice centrale Si locale, precum Si a tuturor
persoanelor -fizice Si juridice ".

Printre atribuliile agenliilor jude[ene pentru proteclia mediului prevdzute in qrt. I alin. (2) din
Hotdrarea Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea Si funclionarea Agen{iei Nalionale penlru
Protec{ia Mediului Si a instituliilor publice aflate tn subordinea acesteia se regdseSte "elaborarea Si
actualizarea planului local de acliune pentru mediu."

In acest context, prin adresa nr. 549 din 29.01.2015, Agenlia pentru Protec[ia Mediului lalomila
ne-a inaintat forma finald a Planului Local de Acliune pentru Mediu, revizuit in colaborare cu membrii
comitetului de coordonare Si ai grupului de lucru, in vederea aprobdrii prin hotdrdre a Consiliului
Judetean lalomi{a.

Planul Local de Acliune pentru Mediu este un ghid Si un cadru de abordare a evaludrii
problemelor de mediu, de elaborore a prioritdlilor Si a soluliilor realiste, cu costuri acceptabile.
Realizarea acliunilor ce au ca scop imbundtdlirea reald a situaliei mediului implicd alocarea de sume,
inclusiv de la bugetul Judelului lalomi[a. Din acest considerent, realizarea obiectivelor ce revin
Consiliului Judelean lalomila prin aprobarea Planului Local de Acliune pentru Mediu va.fi in stricld
concordanld cu sumele prevdzute tn bugetele anuale ale Judelului lalomila in anii 2015-2020.

Legalitatea proiectului este suslinutd Si de prevederile art.9l alin. (l) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare, care
stipuleazd cd printre atribuliile principale ale consiliului judelean se enumerd Si cele privind
dezvoltarea economicd-sociald a jude{ului, precum Si de art. 9l alin. (3) lit. d) unde se precizeazd:
consiliul judelean ,,adoptd strotegii, prognoze Si programe de dezvoltare economico-sociald Si de
mediu a judegului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobQ Si urmdreSle, in
cooperare cu autoritdlile administraliei publice locale comunale Si ordseneSti interesate, md,surile
necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora".

Avand tn vedere cd sunt indeplinite condiliile de legalitate Si de oportunitate, propun
Consiliului Judelean lalomi{a adoptarea hotdrarii informa Si con{inutul prezentate in proiect.
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