ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Programului de gestionare a calităţii aerului
pentru pulberi de suspensie - PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni,
oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni din judeţul Ialomiţa
Consiliul Judeţean Ialomiţa,
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.5772 din 25.08.2010 a Preşedintelui Consiliului
Judeţean Ialomiţa,
Examinând:
- Raportul nr.5674 din 19.08.2010 al Direcţiei Urbanism, Amenajarea
Teritoriului şi Lucrări Publice;
- Raportul nr.6080 din 06.09.2010 al Comisiei economico-financiare, protecţia
mediului şi turism;
- Raportul nr.6086 din 06.09.2010 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, agricultură şi dezvoltare regională,
În conformitate cu:
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în
aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Ordinului 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 Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a
participării publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu
mediul;
- 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 ,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă Programul de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi de
suspensie – PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei,
comuna Ciulniţa şi comuna Săveni din judeţul Ialomiţa, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Direcţiei Coordonare
Organizare, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi autorităţilor publice locale prevăzute la art. 1.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va publica în Monitorul Oficial al judeţului Ialomiţa şi
pe site-ul Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin grija Direcţiei Coordonare Organizare.
PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

Contrasemnează
Secretarul judeţului Ialomiţa,
Constantin STOENESCU
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