
 
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

pentru aprobarea Raportului anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul  

realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani” 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.02.2023, 

urmare Procesului-verbal înregistrat cu nr. 1978/31.01.2023 al comisiei tehnice pentru 

realizarea și monitorizarea „Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”, 

analizând Referatul de aprobare nr. 2361 din 06.02.2023 al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani, prin care se propune aprobarea Raportului anual nr. 3, aferent anului 2021, cu 

privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul 

Botoșani”,  

având în vedere: - Raportul de specialitate nr. 2362 din 06.02.2023 al Direcției Servicii 

Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani, 

- Avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, lucrări publice, monumente 

istorice şi de arhitectură, protecţia mediului şi turism, 

în conformitate cu prevederile art. 49 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate 

a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, 

aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015, 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 

2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării 

măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”, prevăzut în Anexa care 

face parte din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și comisia tehnică desemnată în acest sens, asigură ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 
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    ANEXA 

  la Hotărârea nr. 34 din 24.02.2023 

   (nr. pagini = 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Raportul anual nr. 4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul 

realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului 

în Județul Botoșani” 

 

 

 

 

 

 

 

                   PREȘEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 

       Doina-Elena FEDEROVICI                         SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  

                                                                                             Marcel-Stelică BEJENARIU 
































