
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 3749/12.03.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr._____ /2021           
pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a 

calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 3749 din 12.03.2021 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- adresa nr.3478/09.03.2021 a Comisiei tehnice pentru Elaborarea Planului de menținere a 

calității aerului în județul Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 3825 din 15.03.2021 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de disciplină, 

administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, administrarea domeniului public și 
privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-  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; 

- Hotărârea nr. 19/25.01.2019 a Consiliului Judeţean Vaslui privind aprobarea „Planului de 
menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui, 2018-2022”; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          Consiliului Județean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Vaslui, 2018-2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
          Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Comisiei tehnice pentru Elaborarea 
Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
          Art.3. – Secretarul General al Județului va comunica prezentul act administrativ Instituției 
Prefectului – Județul Vaslui, Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, Comisiei tehnice pentru 
Elaborarea Planului de menținere a calității aerului în județul Vaslui, Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitatate al Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul 
instituției și în Monitorul Oficial Local.       

 
                                                                                                    Vaslui, ____ martie 2021 
  PREŞEDINTE, 

           Dumitru Buzatu 
                                                                                                      Avizat pentru legalitate:                                                                                   

                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,                    
                                    Diana-Elena Ursulescu 

 
 

                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
 

 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
    este necesar votul majorității simple.    
 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 
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                                                                                                                                                                       Anexă  

                                                                                                                                                    la Hotărârea nr. ______/2021 

 

RAPORT ANUAL 
cu privire la stadiul realizării măsurilor prevăzute în planul de  menținere a calității aerului 

 
Tabelul nr. 5.2: Măsuri pentru menținerea calității aerului în județul Vaslui (2018-2022) 

Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

SURSE MOBILE 
TRANSPORT 

M.1.1. Modernizarea 
parcului auto 
utilizat pentru 
transportul de 
călători  
 

Proiect de extindere a rutelor 
traseelor si stațiilor pentru 
transport public de călători – Cod 
proiect 128283. 
Alte măsuri: 

a. Implementarea unui sistem 
inteligent de management a 
traficului; 

b. Traseu 1 – Extinderea 
traseului de transport 
ecologic din municipiul 
Vaslui, prin extinderea liniei 
de transport public ecologic 
pană în zona Koket (str. Gh. 

Primarul 
municipiului 
Vaslui, 
Transurb S.A. 

 
2018-
2022 

Valoare totală 
proiect 
108.878.193 
lei 

Proiect în implementare 
Nr. mijloace ecologice 
:18, din care 10 
troleibuze electrice, 8 
autobuze hibrid. 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Doja) – fir contact și stâlpi ce 
respectă modelul deja 
existent în municipiu, 
iluminat public stradal și 
pietonal cu sistem led(lumină 
caldă); 

c. Traseu 2 – Extinderea 
traseului de transport public 
ecologic de călători – fir 
contact și stâlpi ce respectă 
modelul deja existent în 
municipiu pentru realizare 
legătură pe str. Traian, str. 
Castanilor cu liceele Ștefan 
Procopiu, Ion Mincu și 
locuințele din zona Delea 
(până la barajul Delea), 
iluminat public stradal și 
pietonal cu sistem led 
(lumină caldă); 

d. Traseu 3 – Extindere 
transporului public ecologic 
de călători și crearea 
infrastructurii necesare 
acestuia – fir contact și stâlpi 
ce respectă modelul deja 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

existent în municipiu, pe 
zona cuprinsă între Nordul 
Intermodal și Zona Industrială 
(DN 2F, după CFS Vaslui), 
iluminat public stradal și 
pietonal cu sistem led 
(lumină caldă). 

Achiziționarea a 5 autobuze și 2 
microbuze electrice/ecologice care 
să asigure satisfacerea nevoilor de 
mobilitate pentru utilizatori, cu 
emisii și nivel al poluării fonice 
reduse în municipiul Huși 

Primarul 
municipiului 
Huși, Director 
Anta 95 SRL 

2018-
2020 

3.800.000 euro 
Buget local, 
fonduri 
europene, 
fonduri 
nationale 

Nr. autobuze și 
microbuze 
electrice/ecologice 
achiziționate : 0 
Mențiune: există 
încheiat Contractul de 
finanțare nr. 
5397/04.05.2020 cu 
Ministerul Lucrărilor 
Publice Dezvoltării și 
Administrației, Agenția 
pentru dezvoltare N_E și 
UAT Huși, privind 
finanțarea proiectului 
intitulat “Reducerea 
emisiilor  de carbon în 
municipiul Huși bazată 
pe planul de mobilitate 
urbană durabilă” cu 
perioada de 
implementare a 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

proiectului, de 69 luni, 
respective între 
01.04.2018–31.12.2023. 
Acest proiect cuprinde: 
- Achiziționarea a 10 
autobuze cu alimentare 
electrică; 
- Achiziționarea a 10 
stații cu încărcare 
electrică pentru 
autobuze. 

Modernizarea a parcului auto de 
transport public local în Municipiul 
Bârlad prin achiziție a 10 mijloace 
de transport electrice sau hibride  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 
 

2018-
2020 

4.000.000 Euro 
buget local, 
fonduri 
europene, 
fonduri 
naționale 

 
- Contract de finanțare 
nr. 4654/06.08.2019; 
- HCLM 130/07.05.2019; 
- proiect aflat în 
procedura de achiziție. 

M.1.2. Dezvoltarea de 
rute ocolitoare 
pentru transportul 
de marfă  
 

Realizarea variantei de ocolire a 
Municipiului Bârlad (Şoseaua de 
centură) cu o lungime de 11,281 km.  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad, 
CNAIR 

2018-
2021 

 

156.140.993 
RON, fără TVA. 
 

În curs (10%) 

M.1.3. Amenajare rețea 
piste biciclete 
inclusiv facilități 
de parcare  
 

Proiect complex de extindere a 
sistemului integrat de piste pentru 
bicicliști pe ambele sensuri de 
parcurs (în continuarea celor 
existente) pe str. Decebal, str. 
Traian, str. Republicii, str. Ștefan 
cel Mare și str. Călugăreni (până la -

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018-
2022 

 

1.500.000 Euro 
 

Proiectul este inclus in 
SIDU 2014-2023 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Motor Grup) și reamenajarea 
spațiilor verzi și a tramei pietonale 
pe noile trasee ale pistelor pentru 
bicicliști în municipiul Vaslui.  
 

M.1.4. Reabilitarea/mode
rnizarea arterelor 
de circulație din 
Municipiul Vaslui  
 

Reabilitare infrastructură de străzi 
în Municipiul Vaslui, reabilitarea a 
12 străzi cu o lungime totală de 
14.737 m, amenajare a 15.000 ml 
piste pentru bicicliști, reabilitare a 
32.232 mp spații verzi  
 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018 POR 2007-2013 

12 străzi reabilitate cu o 
lungime de 14.736 ml,  
-Piste biciclete 11.851,3 
ml  
-Spații verzi 20084.39 
mp 

Refacere îmbrăcăminte rutieră zona 
Cartierul 13 Decembrie, aproximativ 
1.3km  

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018 Buget local finalizat 

Refacere îmbrăcăminte rutieră zona 
locuințe Gară IV, aproximativ 1 km  
 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018 Buget local finalizat 

Reparații capitale strada Republicii, 
aproximativ 0.54 km  
 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018 Buget local finalizat 

Reparații capitale strada Traian, 
aproximativ 1.335 km 
 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2018 Buget local 

Lucrare amânată din 
cauza implementării 
proiectului de 
modernizare și 
extindere a rețelei de 
apă și canalizare. SF 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

urmează să intre în 
licitație. 

M.1.5. Reabilitarea/ 
modernizarea 
arterelor de 
circulație din 
municipiul Bârlad  
 

Asfaltare străzi Cotu Negru (str. 
Tudor Arghezi, str. Martin Lucian, 
str. Octav Băncilă, str. Olaru 
Cristian)  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 
 

2018 
POIM 2014-
2020 
 

finalizat 

Asfaltare străzi Zona Gării (str. 
Bicaz, str. Dr. Bogdan Bagdasar, str. 
Ioan Voda, str. Posta Veche)  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 
 

2018 
POIM 2014-
2020 
 

finalizat 

Reabilitare străzi: str. Nicolae 
Bălcescu, str. Dragoș Vodă, str. 
Vasile Milea, str. Mihai Viteazu, str. 
Col. Simionescu Sava, str. Paloda, 
str. Ioan Popescu, str. Vasile Pârvan  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 
 

2018 

2.150.000 Euro 
POIM 2014-
2020 
 

Străzile fac parte din 
proiectul “Modernizare 
infrastructură de 
transport”, finanțat prin 
contractul cu numărul 
4643/21.08.2019, 
proiect aflat în 
procedura de licitație 

M.1.6. Reabilitarea și 
modernizarea 
arterelor județene 
de circulație  
 

Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 207 H: DN 2 F (Vaslui) – 
Fabrica Ceramica – Chițoc – Poiana 
Căprioarei – Tabăra de copii, km 
4+200 – 6+700 (L = 2,500 km)  
 

Președinte 
C.J. Vaslui 
 

2018 
 

3.616.564,91 
Lei 
 

finalizat 

Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243 C: DJ 243 

Președinte 
C.J. Vaslui 
 

2018 
 

5.778.366,77 
Lei 
 

finalizat 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

(Mărășești) – Voinești, km 0+000 – 
5+102 (L = 5,102 km) ”  
 
Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244 L: DJ 244 D 
(Tăbălăiești) – Averești, km 0+000 – 
2+500 (L = 2,500 km) ”  
 

Președinte 
C.J. Vaslui 
 

2018 
 

4.063.211,69 
Lei 
 

finalizat 

Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24 A) 
– Sărățeni – Mălușteni – DC 67, km 
4+600 – 9+100 (L = 4,500 km) ”  
 

Președinte 
C.J. Vaslui 
 

2018 
 

7.814.642,00 
lei  
 

finalizat  

Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244 M: DN 24 (Crasna) – 
Albești – Idrici de Sus – DJ 244 A 
(Idrici de Sus), km 8+680 – 12+180 (L 
= 3,500 km  
 

Președinte 
C.J. Vaslui 
 

2018 
 

4.392.868,22 
Lei 
 

finalizat 

M.2.1.  Întreținerea și 
extinderea 
spațiului verde  
 

Extinderea Parcului Copou din 
Municipiul Vaslui, prin reconversia 
fostelor sere, cu amenajarea de 
alei, spații verzi, fântâni arteziene, 
iluminat ornamental, foișoare, 
bănci, locuri de joacă, piste de role 
și biciclete.  
“Reconversia unui teren degradat 
din zona Copou în zona verde și de 
agrement” Cod SMIS-126908.  
 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 
 

2020 -
31.03. 
2023 

 

14.271.543,31 
Lei 
POR 2014-2020 
Bugetul de stat 
Bugetul local 

      în implementare 
(s-a realizat și 
recepționat proiectul 
tehnic) 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

Reabilitarea Grădinii Publice din 
municipiul Bârlad în suprafață de 
cca 19,2 ha  
 

Primarul 
municipiului  
Bârlad 
 

2018-
2020 

 

5.000.000 euro 
POR 2014-2020 

HCLM 166/10.06.2020 
proiectul se află în 
stadiul de contractare a 
finanțării 

Amenajarea Parcului Mihai 
Eminescu din municipiul Bârlad în 
suprafață de cca 2,9 ha.  
 

Primarul 
municipiului  
Bârlad 
 

2018-
2020 

 

1.000.000 euro 
POR 2014-2020 

finalizat 

M.2.2. Împădurirea pe 
anumite porțiuni a 
zonelor cu 
alunecări de teren 
din județul Vaslui  
 

Împădurirea terenurilor agricole 
degradate constituite în perimetrul 
de ameliorare Coastă Baraj Râpa-
Albastră, municipiul Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

2018 

3.180.367 RON 
80% AFM 
20% Buget 
local 

finalizat 

Creșterea suprafeței împădurite din 
municipiul Bârlad cu 200 ha.  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

2018 

2.000.000 euro 
Bugetul Local 
POIM 2014-
2020 

realizat 114 ha(56%) 

Lucrări de îmbunătățiri funciare 
versanți Deal - Ţuguiata - Cotu 
Negru  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

2018-
2020 

 

10.000.000 
euro 
Bugetul Local 
POIM 2014-
2020 

nefinalizat 
(nu a obținut finanțare) 

M.2.3. Eficientizarea 
privind 
salubrizarea 
urbană  
 

Spălarea eficientă a străzilor (nu 
stropire) cu aspirarea apei plus a 
prafului spălat.  
 

Operatorul de 
salubrizare 
SC Goscom 
Vaslui SA 

Anual Buget local activitate permanentă 

Ecosalubrizare 
Prest SRL Huși 

Anual Buget local 
lungime străzi (km)/an 

143,6 km 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

M.3.1. Continuarea 
programului de 
reabilitare termică 
a clădirilor  
 

Reabilitarea termică secția de 
pediatrie a spitalului Municipal de 
Urgență "Elena Beldiman" din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 
 

2018 
 

Bugetul local, 
POR 2014-2020 
 

Contract de finanțare 
nr.2452/29.06.2018 
(20%) 

Reabilitarea termică Școala 
profesională din cadrul colegiului 
"Alexandru Ioan Cuza" din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

 
2018 3.500.000 Euro 

Bugetul local, 
POR 2014-2020 

HCLM 37/19.02.2020 
Contract 
nr.5312/05.05.2020, 
stadiu întocmire PTE 

Reabilitarea termică Grădinița nr. 8 
"Licurici" din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

 
2018 

1.000.000 Euro 
PNDL, Bugetul 
local, POR 
2014-2020 

HCLM 84/29.03.2019 
Contract finanțare 
4400/12.06.2016 
 

Reabilitarea termică Liceul 
tehnologic "Petru Rareș" din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului  
Bârlad 

 
2018 

500.000 Euro 
PNDL, Bugetul 
local, Fonduri 
europene 

nerealizat 
(monument istoric) 

Reabilitarea termică Liceu teoretic 
"Mihai Eminescu" din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

 
2018 

3.000.000 Euro 
PNDL, Bugetul 
local, Fonduri 
europene 

HCLM 81/08.03.2017, 
Adresă 4024/08.03.2017 
către MDRAP 

Reabilitarea termică Colegiul 
Național "Gheorghe Roșca Codreanu" 
din Bârlad  
 

Primarul 
municipiului 
Bârlad 

 
2018 

4.000.000 Euro 
PNDL, Bugetul 
local, Fonduri 
europene 
 

HCLM 80/08.03.2017, 
Adresă 4021/08.03.2017 
către MDRAP 

M.3.2. Reducerea 
consumului de 
combustibili solizi 
și lichizi  

Extindere rețea alimentare cu gaze 
naturale pe o lungime de 4875 m; un 
număr de 110 gospodării estimate a 

Primarul 
municipiului 
Vaslui 

2018 
 

Buget propriu 
 

2018 - Lungime rețea 
2432m/820 gospodării 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

 fi racordate la sistemul de 
distribuție 
 

2019 și 2020 - lungime 
rețea 8,2km/848 
abonați noi racordați  

M.4.1.  Conștientizarea 
populației cu 
privire la nivelul 
real al calității 
aerului, la 
implicațiile asupra 
sănătății umane  
 

Organizarea de campanii de 
conștientizare a populației privind 
rolul esențial al cetățenilor în 
gestionarea fenomenului de poluare 
la nivel urban  
 

Primăria 
municipiului 
Vaslui 

Anual 
 

Buget 
neestimat 
 

Starea de alertă și cea 
de urgență nu au permis 
realizarea directă de 
campanii de 
conștientizare. 
Ca urmare, au fost 
purtate discuții cu 
președinții asociațiilor 
de locatari pentru a 
disemina informația în 
măsura posibilităților. 

Primăria 
municipiului 
Bârlad 

Anual 
 

Buget 
neestimat 
 

10 acțiuni de 
conștientizare a 
populației în domeniul 
colectării selective a 
deșeurilor prin 
distribuirea a 2000 de 
pliante informative 

Primăria 
municipiului 
Huși 

Anual 
 

Buget 
neestimat 
 

Nr. Campanii 
organizate: 
2 
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Cod Măsuri Acțiuni Responsabil 

Ter-
men 
de 

realiza
re 

Estimare 
costuri/surse 

finanțare 

Indicator de 
monitorizare 

M.1.5. Dezvoltarea de 
infrastructură 
necesară utilizării 
autovehiculelor 
hibrid sau electrice  
 

Achiziționarea și instalarea a 4 
stații de încărcare pentru 
vehiculele electrice din municipiul 
Huși sau pentru cele care 
tranzitează orașul.  
 

Primarul 
municipiului 
Huși 
 

2019-
2020 

 

320.000 EUR 
buget local, 
buget 
național, alte 
fonduri 

Nr. stații de alimentare: 
0 

Mențiune: s-a încheiat 
Contractul de finanțare 
nr. 5397/04.05.2020 cu 
Ministerul Lucrărilor 
Publice Dezvoltării și 
Administrației, Agenția 
pentru dezvoltare N_E și 
UAT Huși privind 
finanțarea proiectului 
intitulat “Reducerea 
emisiilor  de carbon în 
municipiul Huși bazată 
pe planul de mobilitate 
urbană durabilă” cu 
perioada de 
implementare a 
proiectului de 69 luni, 
respectiv între 
01.04.2018–31.12.2023. 
Acest proiect cuprinde: 
- Achiziționarea a 10 
autobuze cu alimentare 
electrică; 
- Achiziționarea a 10 
stații cu încărcare 
electrică pentru 
autobuze. 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 3749/12.03.2021         
                                                                  

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul 
realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului 

în judeţul Vaslui, 2018-2022 
 

I. Motivul emiterii proiectului de hotărâre în cauză: 
Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa a fost transpusă în 
legislaţia românească prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, 
cu modificările și completările ulterioare, şi prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015 
privind Metodologia de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de 
acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului. Cadrul 
legislativ creat stabileşte necesitatea de a reduce poluarea la niveluri care să 
minimizeze efectele nocive asupra sănătăţii umane, acordându-se atenţie specială 
elaborării de planuri pe perioade de 5 ani, care să urmărească obiectivele trasate. 

Amintim faptul că, prin Hotărârea nr. 19/25.01.2019, Consiliului Judeţean 
Vaslui a aprobat „Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui, 2018-
2022”.  

Conform prevederilor 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 de Guvern nr. 257/2015, 
Comisia tehnică judeţeană urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a 
calităţii aerului şi întocmeşte anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, 
pe care îl supune spre aprobare consiliului judeţean. Această comisie a înaintat 
raportul anual cu adresa nr.3478/09.03.2021. 

Instituţiile, autorităţile, organismele care au fost identificate pentru realizarea 
măsurilor din Plan sunt responsabile de punerea în aplicare şi implementarea 
acestora. Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a 
calităţii aerului în judeţul Vaslui a fost elaborat pe baza datelor furnizate de factorii 
menţionaţi în Tabelul nr.5.2: Măsuri pentru menținerea calității aerului în județul 
Vaslui (2018-2022) din Planul de menţinere a calităţii aerului. 
II. Impactul socio-economic:  

Prin implementarea Planului de Menţinere a Calităţii Aerului se are în vedere 
păstrarea nivelului poluanţior sub valorile limită, respectiv sub valorile ţintă şi 
asigurărea celei mai bune calităţi a aerului înconjurător în condiţiile unei dezvoltări 
durabile.  
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul.  
V. Consultări derulate în vederea adoptării proiectului de hotărâre:  
 Comisia tehnică județeană a transmis chestionare tuturor unităților 
administrativ-teritoriale din județ, în vederea obținerii datelor necesare privind 
indicatorii de monitorizare, a analizat și centralizat datele primite. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre: 

nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 



După adoptarea hotărârii, aceasta va fi comunicată prin intermediul secretarului 
general al judeţului, în termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului-Judeţul Vaslui 
în vederea exercitării controlului de legalitate, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui, 
Comisiei tehnice județene și Direcției Tehnice în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, actul administrativ adoptat va fi adusă l cunoștință publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și prin publicare în 
Monitorul Oficial Local. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, propunem analizarea și 
adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în forma elaborată cu sprijinul Direcției 
Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 
 
 
 
 

 

PREȘEDINTE, 
DUMITRU BUZATU 
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                                   RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării 

măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Vaslui, 2018-2022 
 

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 136 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a analizat proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul 
de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2020 și a constatat următoarele: 

a) domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții prevăzute de 
lege/aprobare raport anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de menținere a 
calității aerului în județul Vaslui; 

b) impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul; 
c) compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară(ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect 
de hotărâre:  

Conform prevederilor 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 de Guvern nr. 257/2015, Comisia tehnică judeţeană 
urmăreşte realizarea măsurilor din planul de menţinere a calităţii aerului şi întocmeşte 
anual un raport cu privire la stadiul realizării măsurilor, pe care îl supune spre aprobare 
consiliului judeţean. 

Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii 
aerului în judeţul Vaslui a fost elaborat pe baza datelor furnizate de factorii menţionaţi în 
Tabelul nr.5.2: Măsuri pentru menținerea calității aerului în județul Vaslui (2018-2022) din 
Planul de menţinere a calităţii aerului. 

În concluzie, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate pentru a fi 
supus dezbaterii și aprobării consiliului județean. 
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