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HOTĂRÂREA Nr. 42/2022 

pentru aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente 

anului 2021 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-

2025 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședința sa ordinară din data de 24 februarie 2022, 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna pentru 

aprobarea Raportului anual cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente anului 2021 

cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025, 

văzând Raportul Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului, precum și Avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna, 

având în vedere: 

- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare; 

- art. 49 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; 

- art. 3 alin. (3) din Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 3/2021 privind 

aprobarea Planului de menținere a calității aerului în județul Covasna, 2020-2025; 

- adresa Comisiei tehnice numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Covasna nr. 186/2017, înregistrată la Registratura generală a Consiliului Județean Covasna 

sub nr. 1932/18.02.2022, 

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul anual cu privire la stadiul realizării măsurilor aferente 

anului 2021 cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Covasna 2020-2025, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 186/2017. 

 

 

Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2022.  

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

Contrasemnează: 

Secretar general al județului Covasna 

SZTAKICS István - Attila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre se difuzează astfel: 

 

- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna; 

- 1 ex. la Compartimentul administrație publică; 

- 1 ex. la Direcţia juridică și dezvoltarea teritoriului; 

- 1 ex. la Comisia tehnică numită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

Covasna nr. 186/2017; 

- 1 ex. autorității publice teritoriale pentru protecția mediului, prin grija Comisiei tehnice; 

- 1 ex. pentru afișare la sediul și pe pagina de internet ale Consiliului Județean Covasna. 
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