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H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din  

„Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie 

PM10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa 

şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni 

din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani” 

 

 Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 1339 din 14.02.2014 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 

Examinând: 

 - Raportul nr. 1408 din 17.02.2014 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 1641 din 24.02.2014 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile punctului 7.2 din Anexa la Ordinul Ministrului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor nr. 35/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi 

punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;  
 - prevederile Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 57 din 23.08.2011 privind 

aprobarea Programului integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi de 

suspensie PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna 

Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în Municipiul Slobozia şi municipiul 

Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani;  

 - prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se aprobă Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul 

integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie PM10 în municipiul 

Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi 

pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, 

desfăşurat pe o durată de maximum 5 ani”, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

comunicării. 

 

Art. 3 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa şi autorităţilor 

publice locale responsabile, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 

Ialomiţa. 

 

PREŞEDINTE, 

    

          Vasile Silvian CIUPERCĂ          Contrasemnează 

      Secretarul  judeţului Ialomiţa,   

          Adrian – Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21                                                                                                                                 

Adoptată la Slobozia                                                                                                                 

Astăzi  25.02.2014            

                                                                                                                                                                  Rd/Oc 

                                                                                                                                                                   HAM        


