
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecția Mediului Judeţul 

Covasna – actualizat 2011 

 

 

Consiliul Judeţean Covasna, 

întrunit în şedinţa ordinară la data de ________________ 2012, 

analizând Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecția Mediului Judeţul Covasna – 

actualizat 2011; 

având în vedere: 

- Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltarea Teritoriului; 

- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Covasna întocmite în acest sens,  

- adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, nr. 251/10.01.2012 înregistrată 

la Registratura generală a Consiliului Judeţean Covasna  sub nr. 197/11.01.2012,   

fiind îndeplinite prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare; 

în baza art. 91, alin. (3) lit. ,,d” şi în temeiul art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se adoptă Planul Local de Acţiune pentru Protecția Mediului Judeţul 

Covasna – actualizat 2011-, elaborat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 

Dezvoltarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Covasna şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna. 

 

Sfântu Gheorghe, la ____________________ 2012. 

   TAMÁS Sándor 

     Preşedinte 

 Contrasemnează: 

 VARGA Zoltán 

  Secretar al judeţului Covasna 

 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Nr.               / 

 

  

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind adoptarea Planului Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţul Covasna – 

actualizat 2011 

 

Planul Local  de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţul Covasna (PLAM) este un instrument 

concret de implementare a măsurilor de protecţie a mediului, fiind complementar celorlalte 

activități de planificare ale autorităților administraţiei publice locale. Acest document reprezintă 

opinia comunităţii  în ceea  ce priveşte problemele prioritare de mediu, precum şi acţiunile 

identificate ca fiind prioritare pentru soluţionarea problemelor. Scopul planului de acţiune este 

prezentarea unui set de acţiuni care stau la baza implementării proiectelor de îmbunătăţirea 

calităţii mediului, stimularea iniţiativelor de realizare a proiectelor care vizează îmbunătăţirea 

calităţii mediului, asigurarea armonizării proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu, asigurarea 

complementării resurselor de finanţare.  

Procesul de actualizare a fost instituţionalizat prin Ordinul Instituţiei Prefectului Judeţului 

Covasna nr. 189/11.11.2011. La actualizarea Planului  Local  de Acţiune pentru Protecţia Mediului 

Judeţul Covasna şi-a dus contribuţia APM Covasna, în calitate de coordonator şi următoarele 

instituţii: Consiliul Judeţean Covasna, Direcţia de Sănătate Publică, Sistemul de gospodărire a 

Apelor, Garda de Mediu, Inspectoratul de Protecţie Civilă, Direcţia Silvică etc.  

Planul Local  de Acţiune pentru Protecţia Mediului Judeţul Covasna în capitolul ,, Starea 

mediului în judeţul Covasna” evaluează starea mediului în judeţul Covasna în perioada 2006-2010 

şi modul în care au fost realizate propunerile din PLAM-ul aprobat în 2007. 

La elaborare capitolelor ,,Planul de acţiune pentru mediu al Judeţului Covasna” şi ,,Planul 

de implementare a acţiunilor” s-a luat în cosiderare şi propunerile reprezentanţilor Consiliul 

Judeţean Covasna din diferite grupuri de lucru formate pentru întocmirea PLAM-lui. 

Pornind de la faptul că implementarea PLAM în judeţul Covasna va aduce la 

îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi sănătate a populaţiei, la corelarea corespunzătoare a 

dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului, precum şi creşterea gradului de 

absorbţie a fondurilor naţionale şi europene pentru proiecte de mediu, pe baza celor prezentate, 

propun spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna Planului  Local  de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului Judeţul Covasna actualizat în anul 2011. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 


