
HOTĂRÂREA NR. 260 DIN  27.11.2020 

privind aprobarea Raportului aferent trimestrului III 2020 privind stadiul 

realizării măsurilor cuprinse in  ”Planul de calitate a aerului in municipiului 

Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru 

perioada 2019-2023” aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de  27.11.2020, 

potrivit art.133 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

          Având în vedere: 

-Referatul nr.570889/26.10.2020 al Compartimentului Managementului Calității 

Protecția Muncii și Protecția Mediului prin care se propune aprobarea Raportului aferent 

trimestrului I 2020 privind stadiul realizării măsurilor cuprinse în Planul de calitate a 

Aerului în municipiul Bacău pentru indicatorii de dioxid de azot și oxizi de azot pentru 

perioada 2019-2023; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 

575908/16.11.2020; 
-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 

575911/1/16.11.2020; 

-Raportul Compartimentului Managementul Calității, Protecția Muncii și Protecția 

Mediului înregistrat cu nr. 575980/2/16.11.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, 

întocmite în  vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1253/26.11.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 1, nr. 1254/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 

1255/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 1256/26.11.2020 al Comisiei de 

specialitate nr. 4 și nr. 1257/26.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 5; 

-Prevederile art. 22 lit. ”d” din Legea nr. 104 /2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 27 alin. 2 și art. 28 alin.1 din H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea 

Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe 

termen scurt şi a planurilor de menținere a calității aerului; 

-Prevederile H.G. nr. 806 /2016  pentru modificarea anexelor nr. 4, 5, 6 şi 7 la Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;  

-Prevederile Ordinului  nr. 598 din 20 iunie 2018 privind aprobarea listelor cu unitățile 

administrativ-teritoriale întocmite in urma încadrării  in regimuri de gestionare a ariilor 

din zonele și aglomerările prevăzute in anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare ; 

-Prevederile art. 140 alin. 1 și alin. 3, ale art. 154 alin. 1, ale art. 196 alin. 1 lit. ”a”, art. 

197 alin. 1, art. 243  alin.1  lit. ”a” și ”b” din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

           

 



          În baza dispozițiilor art. 129  alin. 2  lit. ”b”  alin. 4 lit. ”e”  și art. 139 alin. 3 lit. 

”a” și alin. 5 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

                                                                   H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă Raportul  aferent trimestrului  III  2020 privind stadiul realizării 

măsurilor cuprinse in ”Planul de calitate a aerului in municipiului Bacău pentru 

indicatorii de dioxid de azot si oxizi de azot (NO2/NOₓ ) pentru perioada 2019-2023” 

aprobat prin HCL nr.134/19.04.2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. – Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri prin Compartimentul Managementul Calității  Protecția  Mediului și Protecția 

Muncii. 

Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Bacău, 

Compartimentului  Managementul Calității, Protecția  Mediului și Protecția Muncii. 

Art. 4. – Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se 

comunică în termen legal Instituției Prefectului – Județul Bacău pentru verificarea 

legalității. 
 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

      ANA-MANUELA GROZA                             SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

                                                                                             NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.O.P., C.S./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 

 

 

 

 






