
ROMÂNIA       PROIECT NR...............................  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Raportului pentru anul 2020 referitor la stadiul realizării 

măsurilor din ”Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 
 2019-2023” 

Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare nr. 2713/04.02.2021, prezentat de domnul Iulian 
Dumitrescu, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, prin care se propune aprobarea 
Raportului pentru anul 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planului de 
menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023”, şi Raportul 
nr.2726/04.02.2021 al Direcției Servicii și Achiziții Publice; 

- Prevederile art. 21 din Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu 
modificările și completările ulterioare 

- Prevederile art. 48 și 49 din H.G.257/2015 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  

- În temeiul prevederilor art. 173 alin.(3), lit.d), alin.(5) lit.i), art. 182 alin.(1) și 
art.196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
  
 Art. 1. - Se aprobă Raportul pentru anul 2020 referitor la stadiul realizării 
măsurilor din ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023”, 
conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. – În anul 2021 se va actualiza ”Planul de menținere a calității aerului în 
județul Prahova 2019-2023”. 
 Art. 3. - Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
                                                       CONTRASEMNEAZĂ: 

                                      SECRETAR GENERAL, 
                                Hermina Adi Bîgiu 

Ploieşti............................ 
Nr.................................... 
 
INIȚIATOR, 
PREŞEDINTE 
IULIAN DUMITRESCU 



ROMÂNIA        ANEXA 
JUDEŢUL PRAHOVA     la HOTĂRÂREA nr:__________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN    din data de:__________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT PENTRU ANUL 2020  
 

REFERITOR LA STADIUL REALIZĂRII MĂSURILOR DIN  
”PLANUL DE MENȚINERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL 

PRAHOVA, 2019-2023”  









































































ROMĂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2713/04.02.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
Legislația românească stabilește un cadru legal în domeniul poluării aerului 

prin: Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, Hotărârea nr. 
257 din 2015 privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a 
planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului și 
Ordinul Ministrului Mediului  nr. 598 din 20 iunie 2018 privind 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 cadrul stabilit, Consiliul Județean Prahova a elaborat ”Planul de menținere 
a calității aerului în județul Prahova, 2019-2023” pe baza unui Studiu de calitate a 
aerului elaborat conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a 
planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, 
HG nr. 257/2015, art.16 alin1) și alin 2). 

Conform Hotărârii nr. 257 din 2015, art. 47, planul de mentinere a calitatii 
aerului este pus în aplicare prin luarea măsurilor/acțiunilor în termenele stabilite în 
plan pentru a asigura o eficiență crescută a îmbunătățirii calității aerului, dar și pentru 
a menține distribuția efortului financiar la un nivel asumat. 

Instituțiile, autoritățile, organismele și operatorii economici care au fost 
identificați pentru realizarea măsurilor din plan sunt responsabili de punerea în 
aplicare și implementarea acestora. Conform Raportului pentru anul 2020 referitor la 
stadiul realizării măsurilor din ”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul 
Prahova 2019-2023” s-a constatat că din 67 de măsuri propuse, pentru 7 măsuri nu s-a 
inițiat implementarea, iar din totalul de 127 de proiecte, 33 proiecte au depășit 
termenul de execuție. În acest context, se impune actualizarea calendarului de aplicare 
a planului, care se va face respectând prevederile legale. 

Raportul privind realizarea măsurilor din planul de menținere a calității aerului 
se întocmește anual și se supune spre aprobare consiliului județean.  

Raportului pentru anul 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planul 
de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”, aprobat, se pune la 
dispoziția publicului prin postarea pe pagina proprie de internet și se transmite 
Agenției pentru Protecția Mediului Prahova. 

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 
 

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 



ROMĂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Direcția Servicii și Achiziții Publice 
Nr. 2726/04.02.2021 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul Hotărârii privind aprobarea  

Raportului pentru anul 2020 
 referitor la stadiul realizării măsurilor din  

”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023” 
 

Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova a fost inițiat de 
către Consiliul Județean Prahova, prin Compartimentul de Mediu și elaborat cu 
asistență tehnică de specialitate. Planul s-a elaborat pentru unitățile administrativ-
teritoriale din județul Prahova, pe baza unui Studiu de calitate a aerului elaborat 
conform Metodologiei de realizare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de 
acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, HG nr. 
257/2015 și s-a aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Prahova, Hotărâre nr. 
103 din 28.08.2019. 

Planul de menținere a calității aerului conține măsuri pentru păstrarea 
nivelului poluanților sub valorile-limită, respectiv sub valorile-țintă și pentru 
asigurarea celei mai bune calități a aerului înconjurător în condițiile unei dezvoltări 
durabile. 

Măsurile conținute în plan urmăresc obiectivele din domeniile:  
Sectorul Energie – instalații mici de ardere (rezidențial, comercial, clădiri 
administrație) 
Eficientizare energetica și reducerea consumului de combustibili prin : 

- reabilitare termica clădiri  
- modernizare instalații de încălzire 

Efecte așteptate: creșterea eficienței energetice prin reducerea consumului de 
combustibili și reducerea emisiilor 
Sector Transport - Extinderea /modernizarea arterelor de circulație  

Creșterea mobilității durabile prin reabilitare/ modernizare/extindere 
infrastructură de transport și infrastructuri conexe prin : 

- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și 
infrastructuri conexe la nivel de județ 

- Reabilitare/ Modernizarea /Extindere artere infrastructura de transport și 
infrastructuri conexe – centre urbane și rurale 

- Mijloace alternative de mobilitate 
Efecte așteptate: reducerea emisiilor din trafic și a suspensiei pulberilor generată de 
acesta, creșterea capacității de trafic și a siguranței circulației, sporirea mobilității 
și creșterea accesibilității, asigurarea mobilităţii traficului. 
Sector Alte Surse: Întreținerea spatiilor verzi și consolidare terenuri degradate,  
campanii de prevenire și sancționare  



Efecte: Reducerea emisiilor difuze naturale de particule, reducerea suprafețelor de 
teren degradate și neproductive, creșterea suprafețelor spațiilor verzi. 
Sector Industrie – Campanii de control și monitorizare a activităților  industriale, 
implementarea de măsuri cu specific tehnologic pentru menținerea indicatorilor 
sub valoarea limită, verificarea rezultatelor de monitorizare a activităților 
industriale. 

Conform Hotărârii nr. 257 din 2015, art. 49, s-a urmarit realizarea măsurilor 
din planul de menținere a calității aerului și s-a întocmit un raport pentru anul 
2020, cu privire la stadiul realizării măsurilor asumate de autorități locale și 
instituții, conform următoarelor adrese, anexate, înregistrate la Consiliul Județean 
Prahova cu numerele: 

- 22384/11.11.2020 de la Primăria Bărcănești 
- 22446/11.11.2020 de la Garda Națională de Mediu – Comisariatul PH  
- 22537/12.11.2020 de la Primăria Brebu 
- 22595/13.11.2020 de la Primăria Vălenii de Munte 
- 22151/16.11.2020 de la Consiliul Județean Prahova – Direcția Proiecte 

cu Finanțare Externă 
- 22151/17.11.2020 de la Consiliul Județean Prahova – Direcția Tehnică 
- 22928/18.11.2020 de la Primăria Boldești – Scăieni 
- 22929/18.11.2020 de la Primăria Breaza 
- 22932/18.11.2020 de la Primăria Plopeni 
- 22933/18.11.2020 de la Primăria Câmpina 
- 22935/18.11.2020 de la Primăria Mizil 
- 23001/19.11.2020 de la Primăria Bănești 
- 23003/19.11.2020 de la Primăria Berceni 
- 23004/19.11.2020 de la Primăria Slănic 
- 23048/19.11.2020 de la Primăria Azuga 
- 23471/23.11.2020 de la Primăria Filipeștii de Pădure 
- 23761/25.11.2020 de la Primăria Blejoi 
- 23982/27.11.2020 de la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova 
- 22822/26.11.2020 de la Primăria Albești-Paleologu 
- 26300/17.12.2020 de la Primăria Ploiești – Regia Autonomă de Servicii 

Publice 
- 1441/19.01.2021 de la Primăria Sinaia 

În Raportul pentru anul 2020 referitor la stadiul realizării măsurilor din ”Planul de 
Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023” s-a constatat că din 
67 de măsuri propuse: 17 măsuri sunt implementate integral, 43 măsuri se află în 
diverse stadii de implementare la data raportării, pentru 7 măsuri nu s-a inițiat 
implementarea. 

Față de cele prezentate avizăm favorabil Proiectul hotărârii privind 
aprobarea Raportul pentru anul 2020, referitor la stadiul realizării măsurilor din 
”Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Prahova 2019-2023”. 
 
 

Director Executiv, 
Mihaela Iamandi 
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