
ROMÂNIA  

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea 

 

”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 

2019-2023” 
 

 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr.15918/22.07.2019, prezentat de domnul Bogdan Andrei 

Toader, preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, prin care se propune aprobarea 

”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019-2023” şi Raportul 

nr.16160/23.07.2019 al Direcției Servicii și Achiziții Publice; 

-  Prevederile Legii 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

cu modificările și completările ulterioare 

- Prevederile 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 

-  Referatul  de  avizare  nr.1/2551/10.07.2019,  aviz  favorabil,  emis  de  Agenția 

Națională pentru Protecția Mediului 

- În temeiul prevederilor art. 173 alin.(3), lit.d), art. 182 alin.(1) și art.196 alin.(1), 

lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
 
 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 
 

 

Art. 1: Se aprobă ”Planul de menținere a calității aerului în județul Prahova 2019- 

2023”conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2: Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica prezenta 

hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ploieşti, 28 august 2019 

Nr. 103 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR, Hermina 

Adi Bîgiu 



ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Nr. 15918/22.07.2019 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în 

legislația românească prin Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului 

înconjurător și 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. Cadrul legislativ creat stabilește necesitatea de a 

reduce poluarea la niveluri care să minimizeze efectele nocive asupra sănătății umane, 

acordându-se atenție specială elaborării de planuri pe perioade de 5 ani care să 

urmărească obiectivele trasate. 

În urma monitorizării calității aerului de către Agenția Națională pentru 

Protecția Mediului prin rețeaua de monitorizare automată a aerului și a studiilor 

făcute, în special de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în perioada 2012-

2014, județul Prahova s-a incadrat în regimul de gestionare II, pentru menținerea 

calității aerului, cf. Anexei 2 a Legii nr.104/2011, astfel s-a inițiat elaborarea planul 

de menținere a calității aerului în județul Prahova. 

Ca urmare a acestui fapt, la cererea Consiliului Județean Prahova, autoritățile 

publice locale au transmis proiectele pe care le vor iniția în perioada vizată, cu scopul 

de a menține/îmbunătății calitatea aerului în județ.  

Proiectele propuse sunt din domeniile: infrastuctură de transport, rețeaua de 

distribuție a gazelor naturale, managementul deșeurilor, spații verzi, energii 

regenerabile, conștientizarea populațiiei de importanța protecției mediului.  

Planul de menținere a calității 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 care au fost identificate pentru realizarea 

măsurilor din planul de menținere a calității aerului sunt responsabili de punerea în 

aplicare și implementarea acestora. 

Vă supun spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE, 

BOGDAN ANDREI TOADER 

 



ROMĂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Direcția Servicii și Achiziții Publice 

Nr. 16160/23.07.2019 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la Proiectul Hotărârii privind aprobarea  

”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova 

2019-2023” 

 

 

Protecţia mediului a devenit una din cele mai importante activităţi pe care le 

desfăşoară instituţiile publice și este tot mai relevant faptul că activitatea de 

protecţie a mediului nu mai poate fi trecută pe plan secundar şi acest lucru este 

confirmat nu numai de semnalele care vin din partea organismelor de specialitate 

dar aceste avertismente pot fi desprinse şi din datele care prezintă evoluţia calităţii 

factorilor de mediu la nivel global. 

Legislația românească stabilește un cadru legal în domeniul poluării aerului 

prin: Legea 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător și 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. 

Legea 104/2011 are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca 

întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului 

înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului. 

Conform art. 21 alin. (2), Consiliul Județean are ca atribuții, elaborarea planului de 

menținere a calității aerului și realizarea măsurilor din plan, care intră în 

responsabilitatea lui. 

În elaborarea planului s-a ținut cont de documentele strategice existente și 

anume: Planul de dezvoltare durabilă a județului Prahova 2014-2020, Plan de 

investiții 2008-2038-Managementul Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, 

Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe 

emisii reduse de carbon.  

În urma evaluării rezultatelor obținute în procesul de monitorizare a calității 

aerului la nivel național, care a utilizat atât măsurări în puncte fixe, realizate cu 

ajutorul stațiilor de măsurare care fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare 

a Calității Aerului, aflată în administrarea autorităților publice centrale pentru 

protecția mediului, cât și pe baza rezultatelor obținute din modelare matematică a 

dispersiei poluanților emiși în aer, Județul Prahova se încadrează în regimul de 

gestionare II și este necesară inițierea Planului de menținere a calității aerului 

pentru indicatorii: pulberi în suspensie (PM10 și PM2,5), benzen (C6H6), dioxid de 

sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), plumb (Pb), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel 

(Ni) și dioxid de azot și oxizi de azot (NO2/NOx), cu excepția Municipiului Ploiești, 

încadrate în regimul de gestionare I pentru indicatorii: NO2/NOx, C6H6 și PM10, și 

Comunei Brazi pentru indicatorii: NO2/NOx, C6H6 



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 oferită prin Contractul de prestări servicii 

nr.3060/08.02.2018. Planul s-a elaborat pentru unitățile administrativ-teritoriale din 

județul Prahova pe baza unui studiu de mediu și se aprobă prin hotărâre a 

consiliului județean. 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: energie, 

transport, îmbunătățirea salubrizării, energii verzi, creșterea suprafeței de spatiu 

verde, soluții alternative de transport în localități, conștientizarea populației privind 

importanța protecției mediului. 

 Planul de menținere a calității aerului este un document public.  

 Având în vedere importanţa participării publicului la elaborarea planurilor şi 

programelor în legătură cu mediul, acesta a fost invitat, conform legislaţiei în 

vigoare, să formuleze observaţii în scris la planul prezentat, pe care să le trimită pe 

adresa Consiliului Județean Prahova, Ploiești, Bd. Republici nr. 2-4. Varianta 

finală a planului, este publicată pe pagina de web a Consiliului Județean Prahova, 

www.cjph.ro și a Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, www.anpmph.ro. 

Planul a fost supus dezbaterii publice în data de:04.12.2018, ora 17, când 

s-a stabilit întâlnirea dintre reprezentanţii titularului activităţii, ai Comisiei Tehnice 

şi public, în conformitate cu prevederile H.G.257/2005 privind aprobarea 

metodologiei de elaborare a Planurilor de calitate a aerului. Întâlnirea a fost 

anunțată în mass-media, la sediile și pe site-urile instituțiilor: Consiliul Județean 

Prahova și Agenția pentru Protecția Mediului Prahova. 

La dezbatere nu a fost prezent niciun reprezentant al publicului cf. 

Procesului –verbal nr.27626/04.12.2018. 

Planul a fost supus avizării la Agenției pentru Protecția Mediului Prahova 

și CECA (Centru Evaluare Calitate Aer) din cadrul Agenției Naționale pentru 

Protecția Mediului și a primit aviz favorabil, cf. Referatului de avizare, 

nr.1/2551/10.07.2019 și se supune spre aprobare consiliului județean. 

 Conform H.G. 257/2015, art. 45, al. (2), decizia poate fi contestată la 

instanța competentă. 

Față de cele prezentate avizăm favorabil Proiectul hotărârii privind 

aprobarea ”Planului de menținere a calității aerului în județul Prahova, 2019-

2023”. 

 

 

 

Director Executiv, 

Robert Adrian Stănescu 

http://www.cjph.ro/
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