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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  Planului Local de Acţiune pentru Mediu al  

Judeţului Ialomiţa pentru perioada 2014-2020, revizuit 2014  

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive nr. 2034 din 12.03.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa cu atribuţii temporar delegate; 

 - Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 20 din 06.03.2015 

privind desemnarea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa să exercite 

atribuţiile preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, 

 Examinând: 

 - Adresa nr. 549 din 29.01.2015 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa; 

 -  Raportul  nr. 2155 din 13.03.2015 al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice; 

 - Raportul nr. 2654 din 27.03.2015 al Comisiei juridice, de disciplină, drepturi, 

obligaţii şi incompatibilităţi;   

 - Raportul nr. 2618 din 27.03.2015 al Comisiei de urbanism, amenajarea 

teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism, 

 În conformitate cu: 

 - prevederile art. 91 alin.(1) lit. b) şi alin. 3 lit. d) din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice 

aflate în subordinea acesteia; 

 - prevederile ”Ghidului practic al planificării de mediu” elaborat în cadrul 

Direcţiei Dezvoltare Durabilă din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 79 din 16.07.2013 

privind aprobarea componentelor Structurii organizatorice şi a Regulamentului 

propriu de organizare şi funcţionare în scopul elaborării Planului Local de Acţiune 

pentru Mediu, 

 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 



Cod FP -07-06, vers.1 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 Se aprobă Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Ialomiţa 

pentru perioada 2014-2020, revizuit 2014, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2 Responsabilităţile de natură financiară ce revin Consiliului Judeţean 

Ialomiţa în aplicarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu vor fi realizate în limita 

sumelor cuprinse în bugetele anuale ale Judeţului Ialomiţa în perioada 2015-2020. 

  

 Art.3 Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data 

aducerii la cunoştinţă publică. 

 

 Art.4 Prin grija Direcţiei Coordonare Organizare, prezenta hotărâre se va 

comunica, spre ducere la îndeplinire, direcţiilor de specialitate implicate din cadrul 

Consiliului Judeţean Ialomiţa, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa şi 

autorităţilor publice locale responsabile, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului 

Judeţean Ialomiţa. 

 

 

p. PREŞEDINTE   

  

                VICEPREŞEDINTE              Contrasemnează 

  Ştefan MUŞOIU            Secretarul judeţului Ialomiţa, 

      Adrian Robert IONESCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 33                                                Rd/Oc                                                                                                              

Adoptată la Slobozia                             HAM 

Astăzi 31.03.2015            

       


