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HOrlnAne
privind oprobareo PtonuM Locot de Acliune pentru ttediu al
Judelului lalomila pntnt perrtoada 2Or4-2O2q revhuit 2Ol4

Con siliul Judeleon lalomi/q
Avdnd in vedere:
- Expunereo de motive nr. 2034 din 12.03.2015 o Vicepregedintelui Consiliului

Jude/ean lolomila cu atribu/ii temporar delegote;
- Prevederile Hotdrdrii Consiliului Jude/eon lolomi;ta nr. 20 din 06.03.2015

privind desemnorea unui vicepreSedinte ol Consiliului Jude/ean lalomi/o sd exercite
otribu/iile pregedintelui Consiliului Jude/ean lalom ilO

Examindnd:
- Adreso nr. 549 din 29.01.2015 a Agenliei penfru ProteQia iltediului tolomifo;
- Raportul nr. 2155 din 13.03.2015 al Direc/iei lnvesti;tii;i Seruicii Publice;
- Roportul nr. - din -2015 al Comisiei iuridice, de disciplina,

drepturi obligalii gi in compatibilitali;
- Raportul nr.- din -.2015 ol Comisiei de urbanism. omenaiarea

brrtoriului dezvolfore regionald, proteQio mediului si furism,
fn conformitate cu:
prevederile ort. il alin.fl |rt. U gi alin. 3 |rt. dl din tegea odministraliei publice

locole nr.2l5/2001, republicotd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Ordonon/ei de urgenld o Guvernului nr. 195/2005 priuind

proteclia mediului actualizatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioore;
prevederile Holdrdrii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorgonizorea gi

fulclionareo Agen/iei Na/ionole pentru ProteQio Mediului gi o institi/iilor publice
aflote in subordinea acesfeio;

- prevederile Ghidului pracfic al planificdrii de mediu- elaboraf in codrul
Direcliei Dezuoltore Durobila din cadrulAgen/iei Na/ionale pentru proteeia Mediulur;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Jude/eon lolomi.ta nr. 79 din 16.07.201s
privind oprobareo componenlelor Struclurii organizotorice .si o Regulamentului
propriu de orgonizare ;i funQionare in scopul elobordrii Planului tocal de Actrune
pentru Mediu,

ln temeiul art. 97 olin. lll din legeo odministra/iei publice locale nr. 215/2001,
republicatQ cu modificdrile gi completorile ulterioore,
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Horlnlgrr:

Art.l Se oprobd Planul Local de Ac/iune pentru Mediu al Jtdelului lalomi,ta
pentru perioodo 2014-2020, revizuit 2014, prevdzuf in anexo care face parte
integronfd din prezento hotdrdre.

Art.2 Responsabilitolile de naturd frnonciard ce revin Consiliului Jude/eon
lalomifa in aplicarea Planului Locol de AQiune pentru tWediu vor fi reolizate in limrta
sumelor cuprinse in bugetele onuole ale Jude/ului lolomi/a in perioado 2015-2020.

Art3 Prezenla hotdrdre devine obligotorie ;i produce efecte de lo data
aducerii la cunogtinld publica.

Art.4 Prin griio DireQiei Coordonore Orgonizorg prezenta hotdrdre se vo
comunicq spre ducere la indeplinire direQiilor de specialitote implicote din cadrul
Consiliului Jude/ean lolomitg Agenliei pentru ProteQia lWediului lalomito gi
autoritd/ilor publice locole responsabile, urmdnd o fi publicota pe site-ul Consiliului
Judelean lalomi;ta.
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