
Directia Urbanism 
Compartiment Protectia Mediului                                                 
Nr.19806/19.04.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

La Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea  documentului „Raportul anual privind stadiul 
realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul 

Oneşti” 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 

Potrivit prevederilor art. 22. Lit. a), c), d), f) din Legea nr.104/2011 – privind calitatea 
aerului înconjurător, primăriile au obligaţia de a realiza măsurile din planurile de menţinere a 
calităţii aerului şi din planurile de calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din planurile de 
acţiune pe termen scurt, care intră în responsabilitatea lor şi asigură fonduri financiare în acest scop. 

De asemenea au obligaţia de a transmite, anual, autorităţii publice teritoriale pentru protecţia 
mediului raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de calitate a aerului, de a 
furnizează autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile necesare în vederea 
evaluării şi gestionării calităţii aerului înconjurător, de a asigura elaborarea planurilor de calitate a 
aerului şi de a le supune aprobării consiliului local în termen de 30 de zile după avizarea acestora de 
către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului. 

Potrivit prevederilor art.36, alin (2), lit. d), art.36, alin. (6), lit. a), pct.9, art.45, alin (1) şi 
art.115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, „Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: d) 
atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; În exercitarea atribuţiilor prevăzute 
la alin. (2), lit. d), consiliul local: a) asigură potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind pct.9. - Protecţia şi refacerea 
mediului”. 

Analizând „Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a 
aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul Oneşti”, transmis de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Bacău prin adresa nr. 4214/04.04.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Oneşti cu 
nr. 18205/06.04.2017 şi ţinând cont de  expunerea de motive formulată de către domnul primar al 
Municipiului – Gnatiuc Nicolae , pentru aprobarea hotărârii privind Raportul anual privind 
stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul 
Oneşti”, vă comunicăm următoarele: 
 

· Programul de Gestionare a Calităţii Aerului pentru PM10 în zona municipiului Oneşti – 
actualul Plan de menţinere a calităţii aerului a fost elaborat de către Comisia Tehnică numită 
prin Ordin de prefect nr.66/14.04.2010. 

· Evaluarea calităţii aerului în perioada 2008-2016 s-a bazat pe măsurări efectuate în staţia 
automată de monitorizare, utilizându-se procedeul nefelometric. Valorile limită şi perioada 
de mediere pentru fracţia PM10 a pulberilor în suspensie în atmosferă au fost stabilite prin 
Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţie Mediului nr.592/2002. 

·  Statistica efectuata pe depasirile inregistrate evidentiaza ca in anotimpul in care se regasesc 
este anotimpul rece , ceea ce denota ca una din sursele cu pondere o reprezinta sursele de 
incalzire. La nivelul anului 2016 se mentine aceeasi tendinta a aparitiilor depasirilor in 
anotimpul rece 
 



Stadiul realizării măsurilor şi proiectelor planificate sunt prezentate concret în tabelul din 
documentul „Raportul anual privind stadiul realizării măsurilor din planul de calitate a 
aerului pentru pulberi PM10 în Municipiul Oneşti”. 

 
Faţă de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Oneşti 

aprobarea Proiectului de Hotărâre în forma prezentată. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Directia Urbanism                                                          Comp. Protectia Mediului 

ing. Stanciu Gheorghe                                                        ing. Dascalu Angelica 
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