ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.5/2008
privind aprobarea ,,Planului Local de Acţiune pentru Mediu” al judeţului Vaslui
- având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia
mediului, cu modificările şi completările ulterioare ;
- în temeiul prevederilor art.91, alineatul (1), litera b) şi ale art.97, alineatul (3), lit. d) din Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic.—Se aprobă Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Vaslui, prevăzut în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 31 ianuarie 2008
P R E Ş E D I N T E,
Corneliu Bichineţ
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

* Anexa a fost publicată pe site-ul Consiliului judetean Vaslui: www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea ,,Planului Local de Acţiune pentru Mediu” al jud. Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
România, pentru a deveni ţară membră a Uniunii Europene, a semnat un Tratat de Aderare care
conţine mai multe capitole, referitoare la elaborarea şi implementarea unor planuri şi programe care au ca
scop reducerea diferenţelor, sub toate aspectele, faţă de ţările membre ale uniunii. Astfel la Capitolul 22
sunt prevăzute angajamentele luate de România privind problemele legate de protecţia mediului.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM ) este un document strategic oficial pentru
soluţionarea problemelor de mediu din judeţul Vaslui, avându-se în vedere principiile dezvoltării durabile
şi este în concordanţă cu Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.
Acest document reprezintă opinia comunităţii în ceea ce priveşte problemele prioritare de mediu,
precum şi acţiunile identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea problemelor ceea ce îi conferă rolul
de ghid pe termen lung pentru acţiunile de protecţia mediului.
De asemenea, planul constituie un document adiţional în obţinerea de resurse financiare, în special
a celor oferite de Uniunea Europeană, ştiut fiind faptul că fiecare proiect propus spre finanţare de către
programele de asistenţă financiară ale Uniunii Europene, trebuie să aibă la bază un larg consens al
publicului, al locuitorilor din zona căruia i se adresează. Aceasta este exact ceea ce îşi propune PLAM-ul .
Principiile care au stat la baza revizuirii PLAM-ului sunt următoarele :
--principiul integrării politicilor de mediu în celelalte politici sectoriale ;
--principiul precauţiei în luarea deciziilor ;
--principiul acţiunii preventive ;
--principiul reţinerii poluanţilor la sursă ;
--principiul ,,poluatorul plăteşte „ ;
--principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului-biogeografia naturală ;
--principiul utilizării durabile a resurselor naturale ;
--reconstrucţia ecologică a zonelor degradate ;
--informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor şi accesul la justiţie ;
--dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului .
La elaborarea planului au fost stabilite obiectivele principale, după cum urmează :
--îmbunătăţirea condiţiilor de mediu la nivelul judeţului Vaslui prin implementarea unor acţiuni
concrete şi eficiente din punct de vedere al costurilor;
--identificarea, stabilirea şi evaluarea unor priorităţi de acţiuni în domeniul mediului în
conformitate cu valorile comunităţii;
--întărirea cooperării instituţionale, promovarea parteneriatelor între cetăţeni, reprezentanţi ai
autorităţilor locale, ONG-uri şi mediul de afaceri;
--îmbunătăţirea participării publicului la luarea deciziilor pentru a schimba percepţia populaţiei în
ce priveşte abordarea problemelor de mediu, conştientizarea publicului, creşterea responsabiltăţii acestuia
şi creşterea sprijinului acordat de public pentru acţiuni strategice şi pentru investiţii ;
--întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a ONG-urilor să gestioneze şi să implementeze
programe de mediu ;
--monitorizarea tuturor acţiunilor şi asigurarea unei baze de date pentru urmărirea şi unde este
cazul ajustarea acestor acţiuni ;
--respectarea reglementărilor în domeniul mediului.
Formatul standard pentru elaborarea PLAM-ului a fost pregătit de ,,Eptisa International”, fiind
stabilit pe baza Ghidului de Implementare a Programului de Acţiune pentru Mediu în Europa Centrală şi
de Est, elaborat de Paul Markowitz de la Institutul pentru Comunităţi Durabile, Montpelier, Vermont
SUA în cooperare cu Centrul Regional de Protecţia Mediului pentru Europa Centrală şi de Est (REC ) şi a
Metodologiei pentru elaborarea şi implementarea programelor locale de acţiune pentru protecţia mediului.
La revizuirea acestui plan au participat autorităţile locale, instituţii şi organizaţii cu
responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, societatea civilă. În scopul revizuirii PLAM-ului au fost

constituite, prin Ordinul Prefectului nr. 427/27-08-2007, Comitetul de Coordonare format din persoane cu
putere de decizie ( 17 membri ) şi Grupul de Lucru alcătuit din instituţii şi persoane cu experienţă tehnică
în domeniul protecţiei mediului ( 29 membri ).
Metodologia folosită pentru realizarea şi revizuirea PLAM-ului a fost cea participativă. În acest
scop au fost transmise spre completare, tuturor consiliilor locale din judeţ chestionare pentru inventarierea
problemelor de protecţia mediului, urmărindu-se formarea viziunii comunităţii şi antrenarea acesteia în
rezolvarea problemelor de mediu. Activitatea de revizuire a PLAM-ului s-a realizat prin consultarea
reprezentanţilor instituţiilor, autorităţilor publice şi societăţii civile din judeţ, în vederea actualizării
acţiunilor posibile pentru atingerea scopurilor, obiectivelor şi ţintelor de mediu.
De asemenea structura organizatorică a Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru,
constituite in vederea revizuirii PLAM-ului pentru judeţul Vaslui este eterogenă şi în cadrul acesteia
participă reprezentanţi din toate domeniile de activitate.
În procesul de elaborare a PLAM-ului, având la bază propunerile membrilor Grupului de Lucru şi
consultând Comitetul de Coordonare, s-a întocmit lista exhaustivă a problemelor de mediu la nivelul
judeţului şi s-au identificat şi prioritizat problemele de mediu.
Efectul negativ al impactului a fost analizat în relaţie cu sănătatea umană, mediul natural şi
calitatea vieţii. Fiecărei probleme de mediu i-au fost alocate criterii calitative de evaluare a riscului
(extrem, mare, semnificativ, considerabil, redus ), stabilind în funcţie de dimensiunea impactului,
intensitatea şi persistenţa/reversibilitatea acesteia.
Pe baza acestor rezultate au fost întocmiţi arborii problemelor şi arborii obiectivelor pentru fiecare
factor de mediu, fapt ce a contribuit la elaborarea planului de acţiune. Pornind de la aceşti arbori au fost
stabilite obiectivele generale şi cele specifice cărora li s-a atribuit acţiuni specifice, cu termene de
realizare şi responsabilităţi, reactualizate în urma procesului de revizuire a PLAM-ului.
În timpul analizării situaţiei existente, în cadrul Grupului de Lucru, au fost identificate
următoarele probleme :
--lipsa depozitelor ecologice de deşeuri nepericuloase ;
--organizarea defectuoasă a salubrizării localităţilor urbane şi rurale ;
--evacuarea în receptori a apelor uzate industriale/menajere insuficient epurate ;
--tranzitul rutier ;
--lipsa echipamentelor de control al emisiilor de noxe gazoase în atmosferă, la instalaţiile de
ardere industriale, a arzătoarelor cu emisie redusă de oxizi de azot şi alţi oxizi;
--emisii necontrolate de compuşi organici volatili ( COV ) în atmosferă ;
--accentuarea fenomenelor de degradare a solului ( eroziune, alunecări de teren, exces de
umiditate ) .
La baza activităţii de elaborare şi revizuire a PLAM-ului au fost avute în vedere prevederile
legislaţiei Uniunii Europene şi anume : Directiva Consiliului Europei nr.85/337/CEE, privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Directiva Comisiei Europene
nr.2001/42/CE, privind evalaurea efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, Directiva
Comisiei Europene nr.2003/4/CE , privind accesul publicului la informaţiile de mediu care înlocuieşte
Directiva nr.90/313/CEE.
Pentru domeniile care privesc calitatea aerului, calitatea apei, managementul deşeurilor, protecţia
naturii, controlul poluării industriale, substanţe chimice şi organisme modificate genetic, legislaţia de care
s-a ţinut cont a fost legislaţia Romaniei armonizată cu cea europeană.
Adoptarea PLAM-ului de către Consiliul Judeţean, va ajuta la implementarea acţiunilor
recomandate. În plus, este foarte importantă includerea recomandărilor PLAM în cadrul proceselor
formale de planificare cum ar fi pregătirea planului de utilizare a terenurilor şi a bugetului anual. Odată
adoptat, PLAM-ul poate servi ca argument adiţional în obţinerea de surse financiare, în special din cele
oferite de UE.
Fiecare proiect propus pentru a fi finanţat în cadrul programelor de asistenţă financiară ale UE
trebuie, nu doar să fie parte componentă a unui plan, dar, totodată, trebuie să aibă la bază un larg consens
al publicului din zona căreia i se adresează.
În timp ce administraţia publică locală, instituţiile statului sau operatorii economici au
responsabilitatea implementării planului, Comitetul de Coordonare poate continua să joace un rol în
monitorizarea implementării PLAM-ului.

Înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite în cadrul PLAM-ului, se poate face numai prin eforturile
comune ale instituţiilor implicate şi ale cetăţenilor, astfel încât aceasta să contribuie la definirea judeţului
Vaslui ca un judeţ cu un mediu mai curat pentru o sănătate mai bună.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în
forma prezentată.
PREŞEDINTE
Corneliu Bichineţ

