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DIRECŢIA DEZVOLTARE REGIONALĂ ŞI RELAŢII EXTERNE
Nr. 4756/27.03.2017

ANUNŢ PUBLIC
Consiliul Judeţean Călărași anunţă publicul asupra încheierii procesului de elaborare a
propunerii de Plan de menţinere a calităţii aerului în județul Călărași 2017 – 2022 şi
organizarea unei dezbateri publice în data de 07.04.2017 , ora 14.00, la sediul titularului în sala
de şedinţe
În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din HG nr. 257/15.04.2015 privind aprobarea Metodologiei
de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de
menţinere a calităţii aerului, au fost aprobate prin OMMAP nr. 1206/2015 (M.Of. nr. 682 din 08.09.2015),
listele cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor
din zonele şi aglomerările prevăzute în Anexa 2 din legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului
înconjurător.
Judeţul Călărași se încadrează în regimul de gestionare II a ariilor din zone şi aglomerări privind
calitatea aerului, iar Consiliul Judeţean Călărași este autoritatea administraţiei publice competentă să
elaboreze Planul de menţinere a calităţii aerului, conform prevederilor art. 56 din Legea nr.
104/15.06.2011, precum şi ale art. 41 alin.(1) , (2) şi art. 42 alin. (1), (2) şi (3) din HG nr. 257/15.04.2015
Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat.
Planul de menţinere a calităţii aerului 2017 – 2022 pentru județul Călărași, poate fi consultat pe
site-ul titularului, respectiv, Consiliul Judeţean Călăraşi, www.calarasi.ro; pe site-ul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Călărași http://apmcl.anpm.ro și pe site-ul Instituției Prefectului Județul Călărași,
www.prefecturacalarasi.ro.
Comentarii, întrebări sau opinii pot fi transmise la sediul Consiliului Judeţean Călăraşi, str. 1
Decembrie 1918, nr.1 sau pe adresa de e- mail : elena.burlan@calarasi.ro , coordonatorul comisiei
tehnice, de elaborare a planului, până la data de 07.04.2017 ora 14.00.
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