
ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare între Consiliul 

Judeţean Ilfov şi Agenţia Pentru Protecţia Mediului ILFOV

Consiliul Judeţean Ilfov,

       Având în vedere:

- Adresa  Agenţiei  Pentru  Protecţia  Mediului  ILFOV 

nr.10889/19.08.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov sub 

nr.7999/25.08.2010;

- Expunerea  de  motive  a  Preşedintelui  şi  Vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Ilfov înregistrată sub nr............din...........;

- Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Ilfov înregistrat cu nr...........din............;



- 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;

- Potrivit  prevederilor H.G.  nr.543/2004  privind  elaborarea  şi 

punerea  

în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului, 

modificată şi completată precum şi ale Ordinului MMGA nr.35/2007 

privind  aprobarea  metodologiei  de  elaborare  şi  punere  în  aplicare  a 

planurilor şi programelor de gestiune a calităţii aerului;

- În conformitate cu prevederile art.91 alin.1  lit. “b”; lit. “e”; lit. 

“f” ,  alin.3  lit.”d”; alin 6 lit.”a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 

a  administraţiei  publice  locale,  republicată  cu modificările  şi 

completările ulterioare.

                                         HOTĂRĂŞTE:

Art.1   Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul 

Judeţean Ilfov şi Agenţia Pentru Protecţia Mediului Ilfov în vederea elaborării 

şi punerii în aplicare a planului de gestionare/planului integrat de gestionare a 

calităţii aerului conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2   Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 

semneze protocolul de colaborare prevăzut de art.1



Art.3  Se  împuterniceşte  Preşedintele  Consiliului  Judeţean  Ilfov  să 

desemneze persoana responsabilă în vederea aplicării protocolului prevăzut la 

art. 1.

Art.4  Direcţiile  de specialitate  din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov 

vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                          PREŞEDINTE,

                                    Cristache RĂDULESCU

  
Avizează,

    SECRETAR AL JUDEŢULUI

                                                                      Monica TRANDAFIR
                                                                         

Nr ………..
Din ………………2010



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ________din___________2010

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin  adresa  nr.  7999  din  25.08.2010,  înregistrată  cu  nr.10889  din 
19.08.2010 la Agenţia  pentru Protecţia  Mediului  Ilfov înaintată  Consiliului 
Judeţean  Ilfov  în  vederea  semnării  unui  Protocol  de  Colaborare  având  ca 
obiect  elaborarea şi  punerea în aplicare a planului  de gestionare /  planului 
integrat  de  gestionare  a  calităţii  aerului  Conform   ordinului  MMGA 
nr.35/2007, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului întocmesc protocoale 
de  colaborare  cu  autorităţile  nominalizate  şi  care  au  responsabilităţi  în 
elaborarea planului de gestionare / planului integrat de gestionare a calităţii 
aerului (prevederi HG nr. 543/2004) pentru stabilirea fluxului de informaţii şi 
a  persoanelor  /  direcţiilor  responsabile  în  vederea  aplicării  măsurilor  / 
acţiunilor prevăzute în plan.

După  semnarea  protocoalelor,  APM  Ilfov  împreună  cu  persoanele 
desemnate  vor  întocmi  planurile  de  gestionare  şi  vor  stabili  fluxul  de 
informaţii  şi  responsabilităţile  privind  aplicarea  măsurilor  /  acţiunilor 
prevăzute în plan.

Faţă de cele prevăzute, am iniţiat poiectul de hotărâre alăturat pe care îl 
supunem spre dezbatere şi aprobare Consiliului Judeţean Ilfov

PREŞEDINTE,

Cristache RĂDULESCU 

VICEPREŞEDINTE,                                                 VICEPREŞEDINTE,

 Cristina MANICEA                                                      Gheorghe ROMAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. ________din___________2010

RAPORT

Potrivit prevederilor art.91 alin 1 lit. “b” şi lit. “e” din Legea nr. 215/2001 

a administraţiei publice locale, republicată:

“1) Consiliul Judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 

atribuţii:

a) atribuţii  privind  organizarea  şi  funcţionarea  aparatului  de 

specialitate  al  consiliului  judeţean,  ale  instituţiilor  şi  serviciilor 

publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean;

b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;

c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;

d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;

e) atribuţii privind cooperarea instituţională;

f) alte atribuţii prevăzute de lege.”

Prin  adresa  nr.  7999  din  25.08.2010,  înregistrată  cu  nr.10889  din 

19.08.2010 la Agenţia  pentru Protecţia  Mediului  Ilfov înaintată  Consiliului 

Judeţean  Ilfov  în  vederea  semnării  unui  Protocol  de  Colaborare  având  ca 



obiect  elaborarea şi  punerea în aplicare a planului  de gestionare /  planului 

integrat  de  gestionare  a  calităţii  aerului  Conform   ordinului  MMGA 

nr.35/2007, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului întocmesc protocoale 

de  colaborare  cu  autorităţile  nominalizate  şi  care  au  responsabilităţi  în 

elaborarea planului de gestionare / planului integrat de gestionare a calităţii 

aerului (prevederi HG nr. 543/2004) pentru stabilirea fluxului de informaţii şi 

a  persoanelor  /  direcţiilor  responsabile  în  vederea  aplicării  măsurilor  / 

acţiunilor prevăzute în plan.

După  semnarea  protocoalelor,  APM  Ilfov  împreună  cu  persoanele 

desemnate  vor  întocmi  planurile  de  gestionare  şi  vor  stabili  fluxul  de 

informaţii  şi  responsabilităţile  privind  aplicarea  măsurilor  /  acţiunilor 

prevăzute în plan.

Având în vedere cele menţionate şi dispoziţiile legale în materie, am 

întocmit Proiectul de hotărâre pe care-l supunem spre dezbatere şi aprobare 

Consiliului Judeţean Ilfov.

V

Direcţia  Urbanism  şi 
Amemajarea   Teritoriului
Arhitect Şef,

Mihaela Nedelcu

Direcţia Juridică şi 
Administraţie Publică

Director Executiv,

Irina Suliman

Consilier,

Leonard Crăciun
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