
ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

           PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
ppppprIE

  privind  aprobarea 
”Planului Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) al judeţului Ilfov - Revizuit”

Consiliul Judeţean Ilfov:
Având în vedere:

- Adresa nr.2411/16.02.2012 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ilfov;

- Expunerea de motive a Preşedintelui şi Vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Ilfov inregistrată cu nr. ………..din ……………2012

- Raportul direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov nr. …

……….din …………….2012;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  organizare  si  dezvoltare  urbanistică, 

lucrări  publice,  arhitectură  şi  administrarea  domeniului  public  şi  privat  al 

judeţului;

- Raportul  de  avizare  al  Comisiei  de  administraţie  publică  locală,  juridică, 

apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

- Raportul de avizare al Comisiei de agricultură şi protecţia mediului

În  baza  prevederilor  art.6  şi  art.9  din  Ordonanţa  de  urgenţă  nr.  195/2005  – 

privind protecţia mediului, modificată şi completată;



În conformitate cu prevederile art.  91 alin(1) lit.b) şi alin.(3) lit.d) şi art. 97 din 

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.  1. –  Se  aprobă  ”Planul  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  (PLAM)  al 

judeţului Ilfov - Revizuit”, prevăzut in anexa ce face parte integrantă din prezentul 

act.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

P R E Ş E D I N T E,
Marian PETRACHE

       Avizează, 
SECRETAR AL JUDEŢULUI

            
        Monica TRANDAFIR

Nr. ........
Din ..................2012



Nr .................. din ................2012

                EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  adresa  nr.  2411/16.02.2012  Agenţia  pentru  Protecţia  Mediului  Ilfov  a 
transmis  Consiliului  Judeţean  Ilfov  spre  aprobare  Planul  Local  de  Acţiune  pentru 
Mediu al judetului Ilfov - revizuit. 

Planul  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  (PLAM)  presupune  dezvoltarea  unei 
viziuni colective, prin evaluarea calităţii mediului, identificarea problemelor de mediu 
existente,  stabilirea  celor  mai  adecvate  strategii  pentru  rezolvarea  problemelor  şi 
alocarea unor acţiuni de implementare care să conducă la obţinerea unor îmbunătăţiri 
reale ale mediului şi a sănătăţii publice.

Planul  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  este  utilizat  ca  instrument  în  cadrul 
procesului  de dezvoltare durabilă  a judeţului,  de reabilitare şi  echilibrare a cadrului 
geografic, de stabilizare a echilibrului calităţii vieţii şi  a relaţiilor om-natură.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Ilfov reprezintă pârghiile de 
sprijin  ale  comunităţilor  în  stabilirea  priorităţilor,  implementarea  acestora  şi 
participarea publică la luarea deciziilor de mediu la nivel local.

Obiectivele  Planului Local de Acţiune pentru Mediu sunt:
a) îmbunătăţirea  condiţiilor  de  mediu  în  cadrul  comunităţii  locale  prin 

implementarea strategiilor de acţiune concretă;
b) promovarea  conştientizării  publice  a  responsabilităţilor  în  domeniul 

protecţiei  mediului  şi  creşterea  sprijinului  public  pentru  strategiile 
alese;

c) identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de mediu pentru care 
este necesar a se acţiona;

d) promovarea unui parteneriat între cetăţeni, autorităţile locale, ONG-uri, 
oameni de ştiinţă şi oameni de afaceri, învăţarea modului de a conlucra 
în soluţionarea problemelor comunităţii;

e) satisfacerea  cerinţelor  ce  decurg  din  legislaţia  şi  reglementările 
naţionale  de  mediu  în  elaborarea  Planului  Local  de  Acţiune  pentru 
Mediu.

Intrarea  României  în  Uniunea  Europeană  a  dus  la  o  schimbare  accelerată  a 
percepţiei  tuturor  factorilor  implicaţi  în  actul  decizional:  autorităţi  publice,  agenţi 
economici, companii, societatea civilă, asupra importanţei şi locului pe care trebuie să-l 
aibă un mediu natural sănătos pentru generaţia actuală şi pentru generaţiile viitoare.

Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru Judeţul Ilfov reprezintă 
strategia pe termen scurt, mediu şi lung pentru soluţionarea problemelor de mediu din 
judeţ prin abordarea principiilor dezvoltării durabile în concordanţă cu Planul Naţional 

R O M Â N I A
Consiliul Judeţean Ilfov



de  Acţiune  pentru  Mediu  şi  cu  Programele  de  Dezvoltare  Locale,  Judeţene  şi 
Regionale.

Planul  Local  de  Acţiune  pentru  Mediu  Ilfov  este  în  deplină  concordanţă  cu 
Planul  Naţional  de  Acţiune  pentru  Mediu,  iar  principiile  generale  şi  obiectivele 
prioritare se regăsesc în Strategia Protecţiei Mediului din România. În elaborare au fost 
luate în considerare standardele şi reglementările de mediu naţionale relevante precum 
şi  programul  de  adoptare  a  Acquis-ului  Comunitar.  Realizarea  Planului  Local  de 
Acţiune pentru Mediu al judeţului Ilfov facilitează atragerea fondurilor prin programe 
de finanţare internaţionale si măreşte capacitatea de asimilare locală a acestor fonduri. 

PLAM pentru judeţul Ilfov este complementar celorlalte activităţi de planificare 
ale autorităţilor  judeţene şi reflectă opinia publicului  în ceea ce priveşte problemele 
prioritare de mediu precum şi acţiunile identificate ca prioritare în domeniul protecţiei 
mediului.

PLAM  reprezintă  un  proces  dinamic  a  cărui  evoluţie  este  practic  continuă, 
depinzând de o serie de factori  social-economici  care evoluează în timp.  De aceea, 
planul necesită o permanentă monitorizare şi actualizare iar în stabilirea obiectivelor, 
indicatorilor,  acţiunilor  şi  a  termenelor  pentru  atingerea  acestora  s-au  luat  în 
considerare obligaţiile ce revin României în vederea conformării cu cerinţele Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului, astfel încât la finalizarea PLAM - ului se va 
putea obţine o evaluare a Programului de aplicare a Acquis - ului comunitar la nivel 
local.

PLAM în judeţul Ilfov reprezintă: 
• un instrument deosebit de eficient pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor 

de mediu la nivel local;  
• una dintre căile cele mai eficiente de participare a publicului în procesul de luare 

a deciziei de mediu a autorităţilor locale; 
• prin  instituţionalizarea  sa,  angajamentul  autorităţilor  publice  locale  şi  al 

comunităţii în asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiţii de viaţă mai bune şi 
a unei dezvoltări durabile pentru generaţiile actuale şi viitoare. 
Cerinţele principale ale unui PLAM sunt ca acesta să fie realist, implementabil şi 

rezultatele să fie măsurabile, iar pentru a îndeplini aceste cerinţe, programul trebuie:
• să  implice  toţi  cetăţenii  comunităţii  locale  pentru  a  fi  siguri  că  problemele 

abordate în plan sunt importante pentru aceştia; 
• să  cuprindă  obiective  bine  definite  cu  indicatori  măsurabili,  care  să  permită 

comunităţii locale să evalueze reuşita programului;
să  cuprindă  activităţi  pentru  care  sunt  alocate  resurse  corespunzătoare  sau 

activităţi noi pentru care pot fi găsite fonduri suplimentare reale

Elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului al judeţului Ilfov 
s-a  realizat  conform  metodologiei  din “Manualul  pentru  elaborarea  şi 
implementarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu”  şi a implicat o serie de 
instituţii,  administraţia  publică  locală,  ONG-uri   şi  comunitatea   locală  a  judeţului, 
fiind  coordonată de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, în colaborare cu 
Prefectura şi Consiliul Judeţean Ilfov. Procesul de planificare PLAM s-a incheiat la 
30.01.2007, cand a fost adoptat prin Hotararea nr.1 a Consiliului Judetean Ilfov.

Reactualizarea  permanentă  a  Planului  Local  de  Acţiune  reprezintă  un  proces 
complex şi continuu care urmăreşte implementarea unor acţiuni şi proiecte concrete 



având ca scop final îmbunătăţirea  progresivă a calităţii factorilor de mediu din judeţul 
Ilfov ca suport în procesul de dezvoltare durabilă a comunităţii. Fiind un proces ciclic, 
fiecare   revizuire  va  modifica  obiectivele  generale,  specifice  şi  acţiunile  alocate 
atingerii  acestor  obiective,  procesul  desfăşurându-se  în  concordanţă  cu  viziunea  şi 
ţintele identificate de către comunitate.
      Având în vedere prevederile Capitolului 7 din „Manualul pentru elaborarea şi 
implementarea Planurilor Locale de Acţiune pentru Mediu la nivel judeţean”, în care se 
specifică faptul că intervalul prognozat pentru revizuirea PLAM este de 3 ani şi datorită 
dificultăţilor întâmpinate în implementarea acţiunilor, Agenţia pentru  Protecţia Mediu-
lui Ilfov şi-a propus revizuirea Planului Local de Acţiune pentru Mediu incepand cu 
anul 2009.

În acest sens procesul de revizuire a fost demarat în luna martie 2009, şi s-a 
solicitat  Instituţiei  Prefectului  emiterea  Ordinului  de  instituţionalizare  a 
procesului  de  revizuire.  În  data  de  30  septembrie 2009  a  fost  emis  Ordinul 
Prefectului  judeţului  Ilfov  nr.1267,  care  stabileşte  componenţa  structurilor 
organizatorice  implicate  în  revizuirea  Planului  Local  de  Acţiune  pentru  Protecţia 
Mediului al judeţului Ilfov.

Având în vedere cele mai sus prezentate şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată, am iniţiat Proiectul 
de hotărâre alăturat, pe care îl supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean 
Ilfov.

PREŞEDINTE,
Marian PETRACHE

VICEPRE EDINTE,     Ș                                                  VICEPRE EDINTE,Ș

 Cristina MANICEA                                                                                           Mihai BARBU



ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

Nr.________din _________2012

Potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.b) coroborat cu alin.(3) lit d) şi art. 97 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată:

“(1)  Consiliul  judeţean  îndeplineşte  următoarele  categorii  principale  de 
atribuţii:

a) atribuţii  privind organizarea şi funcţionarea aparatului  de specialitate  a 
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale 
societăţilor comerciale si regiilor autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor pubice din subordine;
e) atribuţii privind cooperarea instituţională;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.

 (3)  În  exercitarea  atribuţiilor  prevăzute  de  la  alin.  (1) lit.b),  consiliul 
judeţean:

a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu 
al judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar;

b)  aprobă,  la  propunerea  preşedintelui  consiliului  judeţean,  contractarea 
şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală 
prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;

c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d)  adoptă  strategii,  prognoze  şi  programe  de  dezvoltare  economico-

socială  şi  de  mediu  a  judeţului,  pe baza  propunerilor  primite  de  la  consiliile 
locale; dispune,  aprobă  şi  urmăreşte,  în  cooperare  cu  autorităţile  administraţiei 



publice locale comunale şi orăşeneşti interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de 
ordin financiar, pentru realizarea acestora;”

Prin adresa nr. 2411/16.02.2012 Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, a 
transmis Consiliului Judeţean Ilfov spre aprobare Planul Local de Acţiune pentru 
Mediu  (PLAM) Judeţul  Ilfov – Revizuit,  aşa cum prevede pentru elaborarea  şi 
implementarea PLAM.

Faţă de cele menţionate, am întocmit prezentul Raport ce va însoţi Proiectul 
de hotărâre alăturat supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov.

Directia Urbanism şi
Amenajarea Teritoriului
Arhitect Şef,

Mihaela NEDELCU

Directia Juridică şi
Administraţie Publică

Ionel NAE

Întocmit,

Leonard CRĂCIUN
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