
 
          Proiect 

Nr. 34 din 06.02.2023 

 

 

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 ____.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 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr.________ din _____.02.2023 

































 
 

Nr. 2361 din 06.02.2023 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

 
Doamnelor și domnilor consilieri, 

Supun atenției dumneavoastră propunerea privind aprobarea Raportului anual nr. 4, 

aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a 

calității aerului în Județul Botoșani”. 

Planul de menținere a calității aerului reprezintă setul de măsuri care trebuie 

implementate la nivel județean în scopul păstrării nivelului poluanților sub valorile-țintă legale și 

asigurării celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări durabile. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 28/28.02.2019 s-a aprobat „Planul de 

menținere a calității aerului în Județul Botoșani”. Potrivit art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 

257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 

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

tehnică constituită 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. 

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). 

Potrivit rapoartelor anuale anterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean 

Botoșani nr. 61/30.04.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 67/31.03.2021, 

respectiv Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 7/27.01.2022, monitorizarea calității 

aerului în județul Botoșani în anii 2019, 2020 și 2021 a arătat o calitate corespunzătoare a aerului 

la toți indicatorii, așa cum sunt aceștia definiți în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 

înconjurător.  

Pentru elaborarea Raportului de monitorizare nr. 4, aferent anului 2022, comisia a 

analizat datele primite din partea unităților-administrativ-teritoriale și informările lunare și 

buletinele zilnice privind calitatea aerului în județul Botoșani elaborate de Agenția pentru 

Protecția Mediului Botoșani și a constatat creșterea numărului măsurilor cu grad de realizare 

100%, datorită în principal finalizării lucrărilor de modernizări de drumuri și reabilitării termice 

a unor clădiri publice – școli, grădinițe și scăderea numărului proiectelor nedemarate - acestea 

aflându-se în diferite faze de licitație, concluzia fiind existența unei calități corespunzătoare a 

aerului pe teritoriul Județului Botoșani în anul 2022.  

Comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea Planului a întocmit Raportul anual nr. 

4, aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a 

calității aerului în Județul Botoșani”. 

În conformitate cu art. 49 din Metodologia aprobată Hotărârea Guvernului nr. 257/2015, 

raportul se supune aprobării consiliului județean. 

Față de cele prezentate mai sus, supun atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre inițiat 

în acest scop. 

 

PREȘEDINTE, 

Doina-Elena FEDEROVICI 



 
Direcția Servicii Publice 

Nr. 2362 din 06.02.2023 

 

  Vizat 

Vicepreședinte, 

Dorin BIRTA 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 

Cadrul legal stabilit de legislația națională 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 acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a 

calităţii aerului; 

- Ordinul ministrului mediului nr. 2202/2020 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.  

În funcție de calitatea aerului din județul respectiv, se elaborează: 

a) planuri de calitate a aerului (în cazul în care valorile poluanților sunt mai mari sau 

egale cu valorile-limită stabilite de lege); 

b) planuri de menținere a calității aerului (în cazul în care valorile poluanților sunt mai 

mici decât valorile-limită stabilite de lege); 

c) planuri de acțiune pe termen scurt (în cazul în care există riscul de depășire a 

pragurilor de alertă legale). 

Județul Botoșani este încadrat în regimul de gestionare II, pentru care calitatea aerului este 

corespunzătoare și pentru care se întocmesc planuri de menținere a calității aerului. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 28/28.02.2019 s-a aprobat „Planul 

de menținere a calității aerului în Județul Botoșani”. 

Conform prevederilor legale, prin dispozițiile nr. 116/09.05.2017, nr. 263/18.10.2017, nr. 

28/05.02.2021 și nr. 6/05.01.2021 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. 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. 

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): 

- 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. 

Potrivit rapoartelor anuale anterioare, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani 

nr. 61/30.04.2020, Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 67/31.03.2021, respectiv Hotărârea 

Consiliului Județean Botoșani nr. 7/27.01.2022, monitorizarea calității aerului în județul Botoșani în 

anii 2019, 2020 și 2021 a arătat o calitate corespunzătoare a aerului la toți indicatorii, așa cum sunt 

aceștia definiți în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  

Pentru elaborarea Raportului de monitorizare nr. 4, aferent anului 2022, comisia a analizat 

datele primite din partea unităților-administrativ-teritoriale și informările lunare și buletinele zilnice 

privind calitatea aerului în județul Botoșani elaborate de Agenția pentru Protecția Mediului 

Botoșani și a constatat creșterea numărului măsurilor cu grad de realizare 100%, datorită în 

principal finalizării lucrărilor de modernizări de drumuri și reabilitării termice a unor clădiri publice 

– școli, grădinițe și scăderea numărului proiectelor nedemarate - acestea aflându-se în diferite faze 

de licitație, concluzia fiind existența unei calități corespunzătoare a aerului pe teritoriul Județului 

Botoșani în anul 2022.  

Comisia tehnică pentru realizarea și monitorizarea Planului a întocmit Raportul anual nr. 4, 

aferent anului 2022, cu privire la stadiul realizării măsurilor din „Planul de menținere a calității 

aerului în Județul Botoșani”. 

În conformitate cu art. 49 din Metodologia aprobată Hotărârea Guvernului nr. 257/2015, 

raportul se supune aprobării consiliului județean. 

Având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru 

proiectul de hotărâre alăturat, care va fi înaintat spre analiză și aprobare Consiliului Județean 

Botoșani. 

 

 

 

Director executiv, 

Iulian MICU 

 


