
ROMANIA
CONSILIUL IUDETEAN COVASNA

HOTARAREA Nr. 3 1zoz1-

privind aprobarea Planului de menfinere a calitifii aeruIui
in judeful Covasna, 2020-2025

Consiliul ]udelean Covasna,
intrunit in gedinfa sa ordinard din data de 14 ianuarie202'1.,
analizAnd Referatul de aprobare al Presedintelui Consiliului Judefean Covasna

privind aprobarea Planului de mentinere a calitdfii aerului in judeful Covasna, 2020-
2025,

vdzdnd Raportul Direcliei Juridice si Dezvoltarea Teritoriului, precum gi Avizele
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judelean Covasna,

avAnd in vedere:
- Legea nr. 1,041201,L privind calitatea aerului inconjurdtor, cu modificdrile

ulterioare;
- Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de

actiune pe termen scurt gi a planurilor de mentinere a calitdlii aerului, aprobatd prin
HotirArea Guvernului nr. 257 12015;

tinAnd cont de Referatul de avizare al Ministerului Mediuluf Apelor gi Pddurilor
- Agenfia Nalionald pentru Protecfia Mediului nr. 21269 1P8C129.1,0.2020,

luAnd in considerare:
- adresa Agenfiei pentru Protecfia Mediului Covasna nr.691.1ML15956104J,1.2020,

inregistratd la Registratura generald a Consiliului judelean Covasna sub nr.
12082105.11.2020;

- adresa pregedintelui Comisiei tehnice de elaborare a Planului de menfinere a
calitdfii aerului pentru judeful Covasna inregistratd la Registratura generald a

Consiliului Judefean Covasna sub nr. 12644117.1,1.2020,

fiind indeplinite prevederile art. 7 din Legea nr. 5212003 privind transparenta
decizional5 in administrafia publici, republicatd,

in baza art. 173 alin. (1) lit. f) gi in temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanla de
urgenld a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare,

uorAnAgrE:

Art. 1. Se aprobd Planul de mentinere a calitdfii aerului in judeful Covasna, 2020-
2025, conform anexei care face parte integrantd din prezenta hotdrAre.



Art. 2. In termen de 5 zile lucrdtoare de la adoptarea a prezentei" Consiliul
]udefean Covasna pune la dispozilia publicului prezenta hotirAre impreuni cu planul
de menfinere a calitdfii aerului in judeful Covasna, prin afigare la sediul gi pe pagina de
internet ale Consiliului Judelean Covasna.

Art. 3. (1) Institufiile, autoritdfile, organismele gi operatorii economici care au fost
identificati pentru realizarea mdsurilor din planul de menfinere a calitdlii aerului sunt
responsabili de punerea in aplicare gi implementarea acestora.

(21 Pregedintele Consiliului Judefean Covasna personal si/sau prin
compartimentele de specialitate din aparatul propriu, dupd caz, ir:. colaborare cu
autoritdfile publice teritoriale de inspecfie si control in domeniul protecfiei mediului gi
cu autoritdtile publice teritoriale pentru protecfia mediului, monitorizeazd gi
controleazd stadiul realizdrii mdsurilor/acfiunilor din planul de mentinere a calitigii
aerului.

(3) Comisia tehnicd numitd prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judetean
Covasna nr.1.8612017 urmdreste realizarea mdsurilor din planul de menfinere a calitdfii
aerului si intocmegte anual un raport cu privire la stadiul realizdrii mdsurilor pe care il
supune spre aprobare Consiliului Judetean Covasna.

Art. 4. Prezenta hotdrAre poate fi atacatd in conformitate cu prevederile Legii
contenciosului administrativ nr.55412004, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

SfAntu Gheorghe, 74 ianuarie 202'1..

Prese te

Contrasemneazd.,

VARGA Zoltfin
Secretar general al ui Cov

Prezenta hotdrAre se difuzeazd astfel:

- 1 ex. la Institulia Prefectului Judelului Covasna;
- 2 ex. la Compartimentul administratie publicd;
- 1 ex. la Direclia Juridicd gi Dezvoltarea Teritoriului;
- 1 ex. la Comisia tehnicd numitd prin Dispozilia Pregedintelui Consiliului Judelean Covasna nr.18612017;
- cAte un ex. la instituliile, autoritdtile, organismele si operatorii economici care au fost identificali pentru
realizarea mdsurilor din planul de mentinere a calitdlii aerului, prin grija Comisiei tehnice;
- 1 ex. pentru afigare la sediul gi pe pagina de internet ale Consiliului Judelean Covasna.
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