HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la stadiul
realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”
Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la dată de 30.04.2020,
urmare Procesului-verbal înregistrat cu nr. 2826/26.02.2020, al comisiei tehnice pentru
realizarea și monitorizarea „Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”
analizând Referatul de aprobare nr. 5598 / 23.04.2020, al Preşedintelui Consiliului Judeţean
Botoşani, prin care se propune aprobarea Raportului anual nr. 1 - aferent anului 2019 - cu privire la
stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”,
având în vedere:
- Raportul de specialitate nr. 5599 / 23.04.2020 al Direcţiei 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. 1 - aferent anului 2019 - 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,
Costică MACALEȚI

Botoşani
Nr. 61 din 30.04.2020

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

ANEXA
la Hotărârea nr. 61 din 30.04.2020
(nr. pagini = 16)

Raportul anual nr. 1 - aferent anului 2019 – cu privire la
stadiul realizării măsurilor din
„Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”

PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Marcel-Stelică BEJENARIU

Nr. 5590 data 22.04.2019
Avizat
PREȘEDINTE,
Costică MACALEȚI

Raportul anual nr. 1 - aferent anului 2019 – cu privire la
stadiul realizării măsurilor din
„Planul de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”
Cadrul legal stabilit de legislația românească privind calitatea aerului cuprinde: Legea nr.
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe
termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului, Ordinul ministrului mediului nr.
598/2018 pentru aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma
încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 28/28.02.2019 s-a aprobat „Planul de
menținere a calității aerului în Județul Botoșani”.
Prin dispozițiile nr. 116/09.05.2017 și nr. 263/18.10.2017 ale Președintelui Consiliului
Județean Botoșani s-a numit comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea Planului de
menținere a calității aerului în Județul Botoșani.
Potrivit art. 27 din H.G. nr. 257/2015, următoarele entități au obligația de a aplica,
implementa planul, respectiv de a monitoriza și controla stadiul realizăii măsurilor :
(1) instituţiile, autorităţile, organismele şi operatorii economici care au fost identificaţi
pentru realizarea măsurilor din planul de calitate a aerului sunt responsabili de punerea în
aplicare şi implementarea acestora;
(2) primarii, preşedinţii consiliilor judeţene, personal şi/sau prin compartimentele de
specialitate din aparatul propriu, după caz, în colaborare cu autorităţile publice teritoriale de
inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului şi cu autorităţile publice teritoriale pentru
protecţia mediului monitorizează şi controlează stadiul realizării măsurilor/acţiunilor din
planul de calitate a aerului.
Conform prevederilor art. 49 din H.G. nr. 257/2015, comisia tehnică de la nivelul
Consiliului Județean Botoșani întocmeşte anual un Raport cu privire la stadiul realizării măsurilor
din Plan, pe care îl supune spre aprobare consiliului judeţean.1

1

art. 49 din H.G. nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe
termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului. Comisia tehnică urmărește realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului şi
întocmește anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor pe care îl supune spre aprobare consiliului județean şi/sau după caz, Consiliului
General al Municipiului București.

Raportul urmărește monitorizarea Planului conform capitolului E. Măsurile sau proiectele
adoptate în vederea menţinerii calităţii aerului, punctul b) Calendarul aplicării planului de
menţinere (măsura, responsabil, termen de realizare, estimare costuri/surse de finanţare etc), și
anume:
- reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbană - etapa II - în municipiul Botoșani;
- modernizare drumuri de interes local în comune;
- modernizare străzi orașul Dorohoi;
- dezvoltarea mobilității durabile în orașul Flămânzi;
- modernizare străzi orașul Săveni;
- implementare măsuri PMUD municipiul Botoșani;
- reabilitarea și eficientizare termică pentru clădiri publice din administrarea primăriilor;
- împăduriri terenuri degradate;
- amenajări parcuri, zone de agrement;
- reabilitări/lucrări ape (se realizează prin înierbări/plantări);
- lucrări de recuperare a terenului prin înierbare după închidere depozite neconforme de
deșeuri și lucrări de remediere;
- înființare/extindere rețele de distribuție gaze naturale.
În acest sens, Comisia tehnică a transmis chestionare tuturor u.a.t.-urilor din județ, în
vederea obținerii datelor necesare privind indicatorii de monitorizare și a analizat datele din
Raportul privind calitatea aerului înconjurător în județul Botoșani pentru anul 2019, nr.
înregistrare 2108/25.02.2020, elaborat la nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani,
pentru poluanții monitorizați de stația de fond urban BT1-FU (SO2, NOx, CO, O3, C6H6, PM2,5,
PM10).
Stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a calității aerului în Județul
Botoșani este prezentat detaliat în tabelul anexat.
În continuare, se prezintă măsurile monitorizate pe trei criterii de analiză funcție de gradul
de realizare a obiectivelor investiționale: ,, realizat 100%”, ,, parțial realizat’’, ,,0% realizat”:
-

măsuri monitorizate, ,, realizat 100%’’ sunt următoarele:

1. Modernizare drumuri de interes local în comuna Havârna - 4,75 km.
2. Modernizare drum comunal DC 52 B, km 0+000 - 3+800 Copălău (DJ 208 H) - Cerbu (DJ
208 H) și construire pod din beton armat peste râul Miletin - 3,8 km.
3. Modernizare drum de interes local în sat Saucenița, comuna Văculești - 1,71 km.
4. Modernizare infrastructura rutiera, comuna Tudora - 7,925 km.
5. Modernizare drumuri exploatare agricolă în comuna Tudora - 5,0 km.
6. Modernizare drum comunal DC81in localitatea Ibănești, comuna Ibănești - 1,4 km.
7. Asfaltare și modernizare drumuri comunale de interes local în comuna Cristești DC 51 9,0 km.
8. Modernizare drumuri de interes local, comuna Albești - 4,2 km.
9. Modernizare DC-75-voronaști-Vitcani, comuna Cândești - 4,0 km.
10. Modernizare infrastructură rutieră Vitcani, comuna Cândești - 3,9 km.
11. Modernizare DC8, DN24C – sat Crasnaleuca, km0+000-4+000, comuna Coțușca - 4,0 km.
12. Întreținere drum sătesc DS 942, Coțușca - 0,21 km.
13. Modernizare strada nr. 152 ( DS 152) sat Brehuiești, comuna Vlădeni - 1,129 km.
14. Modernizare drum comunal DC 89, comuna Hudești - 3,6 km.
15. Modernizare str. Horia, oraș Dorohoi 1,533 km.

16. Modernizare str. Colonel Vasiliu oraș Dorohoi 1.650 km.
17. Modernizare prin asfaltare străzi în orașul Flămânzi - 6.600 km.
18. Modernizare str. Drumul Tătarilor municipiul Botoșani - 2,10 km.
19. Modernizare str. Dimitrie Bolintineanu municipiul Botoșani - 0,32 km.
20. Modernizare str. Crinilor municipiul Botoșani - 0,66 km..
21. Reabilitarea infrastructurii de transport cu tramvaiul din Municipiul Botoșani - 16,8 km.
22. Achiziționarea de material rulant nou pentru transportul cu tramvaiul - 9 buc.
23. Reabilitare Școala „Ștefan cel Mare” Ibănești.
24. Reabilitare și modernizare Cămin Cultural Mihăileni.
25. Reabilitare energetica și modernizare Școală Gh. Coman, comuna Brăești 1 clădire publică.
26. Extindere și modernizare infrastructurii educaționale a Liceului Tehnologic Coțușca.
27. Modernizare școala gimnazială comuna Cordăreni 1 clădire publică.
28. Împăduriri terenuri degradate și amenajare spații verzi în orașul Săveni - 500.000 mp.
29. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Pod de Piatră, municipiul Botoșani nr.
79-1000 - 60 km, 17 locuri de consum.
30. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Doboșari, Dumitru Furtună, al. Ion
Istrate, al. Iacob Iacubovici, municipiul Botoșani - 2,6 km, 69 locuri de consum.
31. Extindere conductă gaze naturale, presiune redusă str. Săvenilor, str. Plopilor municipiul
Botoșani - 2,4 km; 54 locuri de consum.
32. Extindere conductă gaze, presiune redusă șos. Iașului, mun. Botoșani - 0,4 km, 132
apartamente.
- măsuri monitorizate, ,,parțial realizat’’ sunt următoarele:
1. Reabilitarea Sistemului de Termoficare Urbana- etapa II - Rețele termice și puncte termice
municipiul Botoșani - 17,186 km, 0 puncte termice.
2. Modernizare drumuri de interes local în comuna Lozna 4,125 km - 85%.
3. Modernizare drum comunal și drumuri sătești în comuna Vlăsinești 4,54 km suprafață
carosabilă 15145 mp, șanțuri și rigole - 30%.
4. Modernizare drumuri de interes local în orașul Ștefănești 5,78 km 1,821 km - 31%.
5. Modernizare drumuri de interes local comuna Dersca 4,76 km - 18%.
6. Modernizare drumuri comunale și sătești comuna Coșula 4,832 km ( în lucru).
7. Modernizare drum de interes local Parau-Negru - comuna Mihăileni - 7,8 km - 40%.
8. Modernizare Drum Comunal DC29 Burlești-Unțeni și DN 29-Mînăstireni, Comuna Unțeni 12,398 km - 23%.
9. Modernizare drumuri de interes local în localitățile Ibănești și Dumbrăvița, comuna Ibănești
- 5,9km - 35%.
10. Modernizare drumuri de interes local comuna Cristinești - 3.35 km - 80%..
11. Asfaltare DC 55G (DC 386+DS 316) , DC 812, DC 638 comuna Vorona - 7,76 km - 21,2%.
12. Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Suharău - 5,55 km - 40%.
13. Împietruire drumuri sătești in lungime de 5,5 km, comuna Românești - 5,5 km - 54%.
14. Modernizare drumuri de interes local, comuna Hudești - 5,0 km - 25%.
15. Realizare poduri și punți pietonale peste Valea Ciolpanilor, comuna Trușești, sat Drislea- 3
poduri.
16. Reabilitare Grădinița Dumbrăvița comuna Ibănești – în curs.
17. Reabilitare Școala „Mihail Sadoveanu Dumbrăvița comuna Ibănești – în curs.
18. Reabilitare termică Centru de zi pentru vârstnici în localitatea Sinauti, Comuna Mihăileni 10%.

19. Reabilitare și modernizare Școala gimnazială nr.1 Leorda – 75%.
20. Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3 Dolina – 95%.
21. Comuna Manoleasa 9 clădiri publice reabilitate termic (Reabilitare și modernizare Școala
Gimnazială nr.1 Manoleasa, Corp A Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.1 Manoleasa,
Corp B, Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.3 Flondora, Reabilitare și modernizare Școala
Primară nr.5 Zahoreni, Reabilitare și modernizare Școala Primară nr.4 Sadoveni, Reabilitare și
modernizare Grădinița nr.1 Manoleasa, Corp A, Reabilitare și modernizare Grădinița nr.5 Zahoreni,
Reabilitare și modernizare Grădinița nr.2 Liveni, Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr.2
Liveni, Corp A și Corp B) - 56%.
22. Reabilitare și modernizare grădinița nr.1, comuna Coțușca – 93%.
23. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Ghireni, comuna – 54%.
24. Reabilitarea termică a clădirilor publice din municipiul Botoșani; Consolidarea și restaurarea
Teatrului Mihai Eminescu clădiri publice; reabilitarea spațiilor publice și a obiectivelor de
patrimoniu construit în centrul istoric al municipiului Botoșani - 0 clădiri; arie desfășurată 8909,97
mp.
25. Împădurirea terenurilor agricole degradate cuprinse în perimetrele de ameliorare Olari,
Coastă Cernescu, Cănănău în comuna Ungureni - 1.096.800 mp - 59,78%.
-

măsurile monitorizate, ,,0% realizat’’ sunt următoarele:

1. Modernizare drumuri de interes local comuna Corlăteni 11,835 km.
2. Modernizare drumuri de interes local comuna Răuseni 9,137 km.
3. Modernizare drum comunal Sat Stânca și drumuri de interes local 5,39 km.
4. Modernizare infrastructura rutiera, comuna Văculești și sat Gorovei 11.185 km.
5. Modernizare drumuri comunale în comuna Șendriceni 7,8 km.
6. Modernizare drumuri în comuna Cristești 4,5 km.
7. Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Brăești 6,9 km.
8. Modernizare drumuri de interes local în satul Drăgușeni 11,1 km.
9. Modernizare DC 87 în comuna Broscăuți 2,855 km.
10. Modernizare DL în comuna Broscăuți 5,674 km.
11. Modernizare drumurilor în comuna Hlipiceni.
12. Modernizare DC 19, comuna Dângeni 5,0 km.
13. Modernizare drumuri de interes local, comuna Dobârceni 4,9 km.
14. Modernizare drumuri comunale și sătești Smârdan, comuna Suharău 2,807 km.
15. Modernizare DC 63 A și străzi în comuna Vlădeni 3,737 km.
16. Modernizare drumuri comunale și sătești Orășeni Deal, Orășeni Vale, DC 53, BaisaAgafton, DC 59, Curtești DS 46-130, comuna Curtești 7,5 km.
17. Modernizare str. Sf. Ioan Romanul, oraș Dorohoi 3,0 km.
18. Modernizare str. M. Eminescu, oraș Dorohoi 0,825 km.
19. Modernizare str. Spiru Haret, oraș Dorohoi 1,65 km.
20. Măsuri integrate investiții pentru o dezvoltare durabilă a mobilității urbane în orașul
Flămânzi 8,9 km.
21. Modernizare străzi în orașul Săveni , etapa II 9,0 km.
22. Înnoirea parcului auto cu trei autobuze electrice municipiul Botoșani.
23. Reabilitare Școala Gimnazială nr.1, sat Mitoc.
24. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Cotu Miculinți.
25. Reabilitare și modernizare liceu tehnologic Coțușca-corp B.
26. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Crasnaleuca.

27. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV M. Kogălniceanu.
28. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-VIII Nichiteni.
29. Reabilitare și modernizare școala cu clasele I-IV Puțureni, comuna Coțușca.
30. Reabilitare și extindere clădire corp E Șc. gimnazială 1, comuna Românești 1 clădire
publică.
31. Eficientizarea energetică a Primăriei orașului Flămânzi 1 clădire publică.
32. Elaborarea și implementare program de reabilitare termică a blocurilor în orașul Săveni.
33. Împădurirea terenurilor degradate comuna George Enescu 250.000 mp.
34. Revitalizarea spațiului urban din orașul Flămânzi prin reconversia și refuncționalizarea
terenurilor și a spațiilor neutilizate și degradate 11.208 mp.
35. Construire parc comuna George Enescu 5.500 mp.
36. Realizare zona agrement in mun. Dorohoi prin reutilizare teren zona Polonic - 61,545 mp.
37. Reabilitarea pârâului Ibăneasa, comuna George Enescu 5,6 km (bandă cu lățime variabilă).
38. Stabilizare versanților afectați, orașul Săveni.
39. Lucrări recuperare teren prin înierbare după închidere depozite neconforme de deșeuri și
lucrări remediere Darabani 18.700 mp.
40. Lucrări recuperare teren prin înierbare după închidere depozite neconforme de deșeuri și
lucrări remediere Săveni 19.300 mp.
41. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele aparținătoare 17,93 km.
42. Înființare/Extindere rețea distribuție gaze naturale în comuna Văculești 22,0 km.
43. Extindere conductă gaze naturale presiune redusă , în localitatea Șendriceni 1,3 km.
44. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Vorona cu satele aparținătoare Vorona,
Poiana, Icuseni, Vorona Teodoru, Vorona Mare, Joldești 10,0 km.
45. Înființare rețea de gaze naturale în orașul Flămânzi 20,0 km.
46. Aducțiune rețea gaze și rețea de distribuție gaze în orașul Săveni 55,0 km.
47. Extindere conductă distribuție gaze presiune redusa in localitatea Satu Nou, oraș Dorohoi.
48. Extindere alimentare cu gaz în localitățile Curtești, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton,
comuna Curtești 3,0 km.
49. Activitate SF de punere in funcțiune a rețelei de gaz și obținerea licenței pentru satele.
Hudum, Mănăstirea Doamnei, Hudum și Agafton, comuna Curtești 8 km.
50. Înființare distribuție gaze naturale în comuna Lozna cu satele aparținătoare.
Principalele acțiuni de monitorizare a Planului de menținere a calității aerului în
Județul Botoșani, pe care și le propune comisia tehnică aplicabile în anul 2020:
-comisia va analiza trimestrial modul de influiență a nerealizării unor măsuri din Planul de
menţinere a calităţii aerului care pot constitui un risc de a se depăși valorile – țintă de poluare pe o
anumită zonă geografică și pe o anumită durată de timp, aspecte care pot face obiectul unor
potențiale Planuri de acţiune pe termen scurt, emise de către autoritățile de mediu (pot include
măsuri referitoare la traficul rutier, lucrări de construcţii, utilizarea instalaţiilor industriale sau a
produselor industriale şi încălzirea locuinţelor, etc.);
-comisia va analiza trimestrial modul de punere în aplicare, de către factorii responsabili, a
măsurilor/acţiunilor în termenele stabilite în plan, pentru a asigura o eficienţă crescută a
îmbunătăţirii calităţii aerului, dar şi pentru a menţine distribuţia efortului financiar la un nivel
asumat. În acest sens, se va analiza raportul trimestrial depus de către reprezentanții din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Botoșani prin care se prezintă stadiul îndeplinirii
măsurilor/acțiunilor, act emis în baza documentelor primite de la autoritățile locale implicate,
respectiv autoritățile de mediu (rapoarte, note de informare, chestionare, etc.);

-comisia funcție de cauzele raportate care au stat la baza nerealizării
măsurilor/obiectivelor/acțiunilor prevăzute în plan, la termenul stabilit, va recomanda factorilor
implicați să acționeze în sensul aplicării unor acțiuni corective, în condițiile respectării principiului
autonomiei locale - monitorizare trimestrială;
-se vor analiza trimestrial, indicatorii monitorizați, în special agentul de poluare ,,particule în
suspensie - PM 10”, cât și eficiența măsurilor implementate pentru încadrarea indicatorilor în
limitele stabilite;
-comisia va urmări costurile la nivel trimestrial privind măsurile/acțiunile implementate
pentru implementarea planului și pe cât posibil va propune, după caz, surse de finanțare
suplimentare pentru finalizarea obiectivelor - monitorizare trimestrială.
Menționăm faptul că, în desfășurarea activităților prevăzute în legislație, comisia respectă
principiul autonomiei locale definit în art. 5, lit. j) din Codul Administrativ: „dreptul și
capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în
numele și în interesul colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în
condițiile legii”, cât și regimul juridic al contractelor de lucrări, ca fiind acordul de voință a părților
semnatare.
Concluzie: Monitorizarea calității aerului pe teritoriul Județului Botoșani în anul 2019
arată o calitate corespunzătoare la toți indicatorii. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorilorțintă, nici ale pragurilor de informare și de alertă, așa cum sunt acestea definite prin Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
.
Președinte comisie tehnică pentru realizarea și monitorizarea
Planului de menținere a calității aerului în Județul Botoșani,
Constantin-Liviu TOMA

Coordonator comisie,
ing. Micu Iulian

