
                                                                                                                                        
                                                                                                      

PROIECT 
                                                                                          

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEȚEAN BUZĂU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul 
Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău 

în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor  

de acțiune pentru calitatea aerului 
 

 
Consiliul Județean Buzău; 
Având în vedere: 

 
- referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a 

proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. 4145/09.03.2021; 
- raportul Direcției juridice și administrație publică locală înregistrat sub            

nr. 4146/09.03.2021; 
- avizul de legalitate al Secretarului General al Județului Buzău dat pe 

proiectul de hotărâre; 
- adresa Agenției pentru Protecția Mediului Buzău înregistrată sub  

nr. 3497/25.02.2021; 
- prevederile art. 55 din Metodologia de elaborare a planurilor de calitate 

a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de 

menținere a calității aerului aprobată prin Hotărârea Guvernului  
nr. 257/2015; 

- prevederile art. 5, lit. „k” și art. 21 din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 104/2011, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
În temeiul art. 173,  alin. (1) lit. „d”, alin. (5), lit. „i” și art. 182  

alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare între Consiliul Județean 
Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării 

și monitorizării planurilor de acțiune pentru calitatea aerului, prevăzut în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 



Art.2.  Direcția pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții va 
aduce la îndeplinire responsabilitățile Consiliului Județean Buzău, prevăzute 

în Protocolul aprobat conform art. 1. 
 

Art.3. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Agenției pentru Protecția 

Mediului Buzău,  Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții 
precum şi publicarea pe site–ul oficial al Consiliului Judeţean Buzău. 

 
 

 
 

                                   PREŞEDINTE, 
 

                               PETRE – EMANOIL NEAGU    
 
 
 
                                     AVIZAT PENTRU LEGALITATE , 

               SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU, 
 

      MIHAI – LAURENŢIU GAVRILĂ 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
Nr. 49 
BUZĂU, 18 MARTIE  2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA                   CONSILIUL JUDEŢEAN 

BUZĂU                 
         MEDIULUI BUZĂU                                Nr…………./…………………..                                                       

Nr………../…………………….. 
 

 
 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

 
 

PĂRȚILE 
 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUZĂU, cu sediul în municipiul 

Buzău, strada Sfântul Sava de la Buzău, nr.3, telefon: 0238/413117; 
0238/719693, 0746.24.85.36, fax:0238/414551, e-mail: 

office@apmbz.anpm.ro, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU cu sediul  în municipiul Buzău, B-dul 
Nicolae Bălcescu, nr. 48,  telefon: 0238/414112, fax:0238/725507, e-mail: 

cjbuzau@cjbuzau.ro, s-a încheiat prezentul protocol. 
 

Art. I. OBIECTIVELE PROTOCOLULUI 
 

(1)  Stabilirea unei baze comune de colaborare între Agenţia  pentru 
Protecţia Mediului Buzău şi Consiliul Judeţean Buzău în vederea elaborării, 

punerii în aplicare şi monitorizării planurilor de acţiune pe termen scurt, 
conform prevederilor Legii nr.104 din 15.06.2011 privind calitatea aerului 

înconjurător şi a prevederilor Hotărârii Guvernului 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. 
(2) În zonele şi aglomerările în care există riscul de depăşire a 

pragurilor de alertă, prevăzute la lit. E din anexa nr. 3 la Legea 104/2011, se 
elaborează planuri de acţiune pe termen scurt.  

Atunci când, într-o anumită zonă sau aglomeraţie, există riscul ca 
nivelul poluanţilor din aerul înconjurător să depăşească unul sau mai multe 

dintre valorile-limită, valorile-ţintă sau pragurile de alertă prevăzute în anexa 
nr. 3 la lege, autorităţile teritoriale pentru protecţia mediului întocmesc 

planuri de acţiune, care conţin măsurile ce trebuie luate pe termen scurt 
pentru a reduce riscul şi pentru a limita durata unui asemenea incident.  

(3) Planul de acţiune pe termen scurt se întocmeşte numai atunci 
când se consideră că există un potenţial important de a reduce riscul, durata 

sau gravitatea depăşirii, avându-se în vedere condiţiile geografice, 

meteorologice şi economice ale zonei. 
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(4) Planurile de acţiune pe termen scurt pot include măsuri 
referitoare la traficul rutier, lucrări de construcţii,  utilizarea instalaţiilor 

industriale sau a produselor industriale şi încălzirea locuinţelor. Aceste 
planuri pot conţine şi măsuri specifice vizând protecţia copiilor şi a altor 

grupuri sensibile ale populaţiei. 
(5) Măsurile din planul de acţiune pe termen scurt se desfăşoară pe o 

perioadă de maximum 3 zile calendaristice. 
(6) Planurile de acţiune pe termen scurt pot conţine, de la caz la caz, 

măsuri eficiente de control şi, unde este necesar, de suspendare a 
activităţilor care contribuie la riscul depăşirii valorilor-limită sau valorilor-ţintă 

ori pragurilor de alertă corespunzătoare, în condiţiile legii.  
(7) Planul de acţiune pe termen scurt este iniţiat şi elaborat de către 

autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului. 
 

Art. II. DURATA DE VALABILITATE A PROTOCOLULUI 

 
Prezentul protocolul este valabil pe o perioadă de un an de la data 

semnării lui, valabilitatea prelungindu-se automat în fiecare an, cu aceeași 
perioadă, în situația în care niciuna din părți nu denunță, cu minim 10 zile 

înainte de expirarea prezentului protocol. 
 

Art. III. AUTORITĂŢI/INSTITUŢIILE ŞI PERSOANELE RESPONSABILE   
              PENTRU APLICAREA PROTOCOLULUI 

 
Prezentele prevederi vor fi implementate de către toate serviciile 

responsabile ale Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău şi ale Consiliului 
Judeţean Buzău.  

Persoanele responsabile pentru aplicarea prezentului protocol sunt din 
partea APM Buzău - domnul director executiv şi din partea  Consiliului 

Judeţean Buzău - Preşedintele. 

 
Art. IV. OBLIGAŢIILE SPECIFICE FIECĂREIA DINTRE PĂRŢI 

 
(1) Agenția pentru protecţia mediului Buzău  

- întocmeşte protocoale de colaborare cu titularul/titularii de activitate 
responsabili pentru apariţia riscului de depăşire, pe de o parte, şi cu 

autorităţile şi instituţiile care au responsabilităţi în elaborarea şi 
monitorizarea planului de acţiune pe termen scurt, pe de altă parte. 

- elaborează, împreună cu titularul de activitate şi cu autorităţile implicate, 
planurile de acţiune pe termen scurt şi monitorizează, împreună cu 

autoritatea publică de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, 
aplicarea acestora;  

- informează titularul de activitate şi autorităţile implicate în cazul apariţiei 
riscului de depăşire a pragului de alertă şi/sau a pragului de informare şi 

declanşează planul de acţiune pe termen scurt;  

- informează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, alte 
autorităţi locale implicate şi populaţia, în cazul apariţiei riscului de depăşire a 

pragului de alertă şi/sau a pragului de informare;  
 

 
 



 
 

(2) Președintele Consiliului Judeţean Buzău 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău are următoarele atribuţii şi 
responsabilităţi: 

- asigură, la nivel judeţean, respectarea dispoziţiilor prezentei legi aflate în 
sfera lor de responsabilitate;  

- propune spre aprobare Consiliului Judeţean Buzău planurile de calitate a 
aerului care conţin măsuri şi/sau acţiuni comune pentru mai multe unităţi 

administrativ-teritoriale învecinate, în termen de 30 de zile de la data avizării 
acestora de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului;  

- transmite, anual, autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului 
raportul privind realizarea măsurilor cuprinse în planul de menţinere a 

calităţii aerului.  

(3) Consiliul Judeţean Buzău, prin Direcția pentru administrarea 
patrimoniului și investiții, la propunerea primăriilor, are următoarele atribuţii 

şi responsabilităţi: 
- elaborează planurile de menţinere a calităţii aerului şi le aprobă prin 

hotărâre a Consiliului Judeţean,  după avizarea acestora de către autoritatea 
publică teritorială pentru protecţia mediului;  

- realizează măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului şi din 
planurile de calitate a aerului şi/sau măsurile şi acţiunile din planurile de 

acţiune pe termen scurt, care intră în responsabilitatea lor, şi asigură fonduri 
financiare în acest scop.  

(4)  Alte responsabilități ale Consiliul Judeţean Buzău  
În cazul întocmirii planului de acţiune pe termen scurt realizează 

măsurile din planurile de menţinere a calităţii aerului care cad în competenţa 
sa, asigurând şi fondurile necesare. 

În cazul necesităţii întocmirii planurilor de calitate a aerului s-au a 

planului de menţinere a calităţii aerului transmite Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Buzău în format de hârtie şi electronic: 

- spre avizare, în termen de 3 zile lucrătoare de la definitivare, planul de 
menţinere a calităţii aerului şi planul de calitate a aerului pentru două sau 

mai multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate. 
- raportul anual aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de 

calitate a aerului pentru două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale 
învecinate, până la data de 15 februarie a anului următor. 

- raportul aprobat privind stadiul realizării măsurilor din planul de menţinere 
a calităţii aerului, până la data de 15 februarie a anului următor. 

- anunţul asupra iniţierii planului de calitate a aerului pentru două sau mai 
multe unităţi administrativ-teritoriale învecinate şi a planului de menţinere a 

calităţii aerului. 
După realizarea planurilor de calitate a aerului s-au a planurilor de 

menţinere a calităţii aerului, după caz, realizează măsurile prevăzute în 

acestea care intră în responsabilitatea lor, şi asigură fonduri financiare în 
acest scop. 

 
 

 
 



 
Art. V. DATELE NECESAR A FI FURNIZATE, FORMATUL , TERMENELE 

DE  
           RAPORTARE ŞI MODALITATEA DE TRANSMITERE 

 
Agentia pentru protecţia mediului Buzău transmite Consiliului 

Judeţean Buzău în format de hârtie şi electronic în cel mai scurt timp posibil 
de la validarea datelor: 

- înregistrarea depăşirii pragului de informare şi/sau de alertă; 
- valoarea înregistrată, comparativ cu valoarea pragului de informare şi/sau 

de alertă; 
- poluantul /poluantii care a/au  depăşit pragul de alertă, data, ora şi locul 

producerii depăşirii pragului de alertă şi motivele acesteia, dacă se cunosc. 
Se prezintă valorile concentraţiilor înregistrate cu 6 ore înainte de începerea 

episodului de poluare şi se actualizează pe toată perioada de 3 zile de 

desfăşurare a planului de gestionare / planului integrat de gestionare; 
- prognoze privind modificarea concentraţiilor (îmbunătăţire, stabilizare sau 

deteriorare), împreună cu motivele acestei modificări, aria geografică 
afectată, durata incidentului. 

- pune la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru elaborarea planului de 
menţinere a calităţii aerului, următoarele date privind încadrarea unităţilor 

administrativ-teritoriale în regim de gestionare II: 
 

a) indicatorii pentru care s-a realizat încadrarea în regimul de gestionare II; 
b) perioada de timp pentru care a fost realizată evaluarea şi încadrarea; 

c) perioada de mediere: valoare orară, valoare zilnică, valoare anuală; 
d) cantitatea totală de emisii (t/an) pentru fiecare poluant şi pe categorii de 

surse staţionare, mobile şi de suprafaţă. 
 

 

Art. VI. GRAFICUL/PLANUL DE ÎNTÂLNIRI PERIODICE PENTRU   
             EVALUAREA APLICĂRII PROTOCOLULUI ŞI LUAREA    

             MĂSURILOR DE OPTIMIZARE 
 

- zilnic în perioada derulării planului de acţiune pe termen scurt. 
- la alte  întâlniri care au ca teme de discuţii calitatea aerului înconjurător în 

judeţul Buzău, convenite de comun acord; 
- la întrunirea comisiei tehnice, în perioada elaborării planurilor de calitate a 

aerului. 
 

Art. VII. PROCEDURA DE REVIZUIRE SAU COMPLETARE A  
               PROTOCOLULUI 

 
Prezentul protocol se modifică şi/sau se completează pe baza celor mai 

recente rezultate ale cercetării ştiinţifice în legătură cu efectele poluării 

atmosferice asupra sănătăţii umane şi mediului şi în scopul adaptării la 
modificările survenite în reglementările şi standardele europene şi 

internaţionale în domeniu, prin ordin al conducătorului autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului. 

 
 



 

 Prezentul Protocol privind colaborarea între Agenţia  pentru Protecţia 

Mediului Buzău şi Consiliul județean Buzău a fost redactat în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare autoritate competentă. 

 

 

 

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA            CONSILIULUI JUDEŢEAN BUZĂU       

          MEDIULUI  BUZĂU                                                

                                                                              PREŞEDINTE, 

      DIRECTOR EXECUTIV,                              

                                                                       TRE EMANOIL NEAGU 

         FLORIN DIACONU                                                   

                                                                                           

 

                                                           DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC, 

                                                                                           

                                                                  LIVIU MIHAIL CIOLAN 

 

 

                                                           DIRECTOR EXECUTIV JURIDIC, 

 

                                                                    MIRELA OPREA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
             PREŞEDINTE 
     Nr. 4145/09.03.2021 
 
 

 

REFERAT  
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru 
Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, alicării și 

monitorizării planurilor  
de acțiune pentru calitatea aerului 

 
 
 
 Conform prevederilor legale invocate, Consiliului Județean Buzău a 

perfectat un Protocol de colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului 

Buzău, cu o valabilitate de 5 ani, aprobat prin Hotărârea nr. 180/31.08.2015. 

Urmare expirării acestuia, propun încheierea unui nou protocol de 

colaborare, cu valabilitatea de un an dar cu prelungire tacită anuală. 

Protocolul de colaborare cuprinde toate elementele de structură 

prevăzute în metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2015. 

Propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată de 

inițiator. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE – EMANOIL NEAGU 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
            Direcția Juridică Și Administrație  
                      Publică Locală 
                Nr. 4146/09.03.2021 
 

 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru 
Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, alicării și 

monitorizării planurilor  
de acțiune pentru calitatea aerului 

 
  
 Conform prevederilor Legii nr. 104/2011, planurile de calitate a aerului 

sunt planuri prin care se stabilesc măsuri pentru atingerea valorilor limită 

definite ca nivele stabilite pe baze științifice în scopul evitării și producerii 

unor evenimente dăunătoare și reducerii efectelor acestora asupra sănătății 

umane și a mediului ca întreg, prin raportare la o perioadă dată. 

 În baza art. 5 lit. „k” din actul normativ menționat și consiliile județene 

au responsabilități în Sistemul Național de Evaluare și Gestionare Integrată a 

Calității Aerului. 

 Cadrul legislativ, stabilește atribuții pentru Consiliul Județean Buzău și 

respectiv pentru Președintele autorității, responsabilități prevăzute în 

Protocolul propus spre aprobare. 

 Parte în acest Protocol este Agenția pentru Protecția Mediului Buzău, 

instituție care are un mandat de servicii în acest domeniu. 

 

 
DIRECTOR EXECUTIV, 

 

MIRELA OPREA 

 


