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la proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului Local de Acliune pentru Mediu

Planurile de acfiune pentru mediu reprezinti un instrument de sprijin al comunitdfii in

stabilirea priorit[lilor in ceea ce privegte problemele de mediu qi solulionarea acestora la nivel

judefean/regional/nalional. Acesta contureazd un proces in mai mulli paqi, ce trebuie urmat de

cdtre autorit5lile implicate, in vederea stabilirii priorit6lilor de mediu qi a mdsurilor adecvate

pentru imbundtSlirea condiliilor de mediu. Planul de acliune pentru mediu are rolul nu numai de

a solufiona problemele de mediu existente la un moment dat, ci gi de a identifica, preveni,

diminua/elimina presiunile asupra mediului, generate de procesul de dezvoltare economici. El

implicd actualizarea permanenti a ac{iunilor in relafie cu dezvoltarea qtiinfific6 qi tehnologicd, cu

realitatea economicd qi sociald precum qi evolufia conditiilor de mediu.

Autoritllile locale constituie o important[ verigd politici qi administrativd cu

responsabilitdfi in solu{ionarea problemelor de mediu. Acestea beneficiazi de diverse

instrumente pentru a influenfa dezvoltarea comunitdlilor locale, avdnd un inalt potenlial pentru

prevenirea qi solu{ionarea eficientd a problemelor de mediu. Astfel, Legea 21512001 a

administraliei publice locale, republicatd" actualizati, reglementeazd, la art. 9l.alin (1)

principalele categorii de atribulii, pe care le indeplineqte consiliul judelean, stipuldnd la lit. b)

atribulii privind dezvoltarea economicd-sociali a judefului. Totodatd, alin (3) lit.d) al aceluiaqi

articol prevede: consiliul judelean "adoptd strategii, prognoze gi programe de dezvoltare

economico-sociali gi de mediu a judefului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale;

dispune, aprobd qi urmdreqte, in cooperare cu autorit[file administraliei publice locale comunale

gi or[geneqti interesate, mdsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarca

acestora"

Tot in acest sens, Ordonanfa de urgenfd a Guvernuld nr. 195/2005 privind protec{ia

mediului actualizatd, prevede la art. 6 , alin. (1) urmitoarele: "Proteclia mediului constituie

obligatia gi responsabilitatea autoritAtilor administrafiei publice centrale gi locale, precum qi a

tuturor persoanelor fizice qi juridice", reglementind totodatd principalele atribulii gi rdspunderi

ale autoritd{ilor administraliei publice locale, printre care gi responsabilitatea prevdzrfid de art.
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90 , lit.c) privitoare la "adoptarea de programe gi proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii

localitililor".

Metodologia privind elaborarea, implementarea gi actualizarea planurilor de acfiune

pentru mediu care std labazaprocesului iniliat de Agenlia pentru Proteclia Mediului se regiseqte

in cadrul Ghidului practic at ptunificdrii de mecliu, care a fost elaborat in cadrul Direcliei

Dezvoltare Durabil6 din cadrul Agen{iei Nalionale pentru Proteclia Mediului, cu sprijinul unor

experfi colaboratori.

procesul de revizuire a Planului local de ac{iune pentru mediu a fost iniliat de cdtre

Agen{ia pentru Proteclia Mediului Ialomifa care, prin adresa nr. 1351128.02.2013, ne-a transmis

solicitarea privind aprobarea prin hotdrAre de consiliu judefean a institulionalizdrii Planului

Local de Acfiune pentru Mediu pentru judeful Ialomila, iar in data de 16.07.2013 a fost emisd

Dispozilia nr. 49 privind aprobarea componentelor Structurii organizatorice 9i a Regulamentului

propriu de organizare gi funclionare in scopul elabor[rii Planului Local de Ac{iune pentru Mediu.

Institulionalizarea procesului Planului Local de Acfiune pentru Mediu a marcat

implicarea gi suslinerea intregului proces de cdtre autoritAfile decizionale jude,tene, iar pe de alt[

parte a asigurat legitimitatea procesului qi a structurii sale organizatorice in cadrul comunit6fii..

Hot6rdrile emise de Consiliul Judelean , in cadrul intregului proces, vor viza:

-aprobarea planului Local de Acfiune pentru Mediu (dupd ce acesta va fi elaborat, anallzat qi

supus spre consultare publicului , potrivit legii)

-aprobarea planului Local de Acliune pentru Mediu acfi,nlizat (revizuirea/actualizarea acestuia se

va face o datd la 3 ani)

Fa!6 de cele prezentate, propunem spre analizd Consiliului Judelean Ialomila adoptarea

proiectului de hotlrflre privind aprobarea Planului Local de Acliune pentru Mediu.

Anexdm in acest sens adresa Agenliei pentru Proteclia Mediului lalomila inregistrati cu nr.

728129.01.2015 care cuPrinde :

-solicitarea privind aprobarea prin hot[rdre de consiliu judelean a Planului Local de

Ac{iune pentru Mediu pentru judelul Ialomila

-forma finala a Planului Local de Acfiune pentru Mediu tevizuit2014
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