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JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind aprobarea Raportului privind stadiul realiz rii m surilor prev zute în Programul

Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2,
PM10 i Pb

Având în vedere Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliul jude ean Maramure ,
Referatul Direc iei Tehnice – Compartiment Protec ie a Mediului i avizul favorabil al comisiei
pentru protec ia mediului, turism, tineret i sport;

Având în vedere prevederile art.15 alin.(1) din Hot râre nr. 543 din 7 aprilie 2004
privind elaborarea i punerea în aplicare a planurilor i programelor de gestionare a calit ii
aerului;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f, i a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
 Consiliul Jude ean Maramure   adopt  prezenta

HOT RÂRE:
Art.1. Se aprob  Raportul privind stadiul realiz rii m surilor prev zute în Programul

Integrat de Gestionare a Calit ii Aerului pentru aglomerarea Baia Mare la indicatorii SO2, PM10 i
Pb:

Art.2. Prezenta hot râre se public  în Monitorul oficial al jude ului Maramure i se
comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ului Maramure ;
- Direc iei juridice i administra ie public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Compartimentului preg tire edin e i rela ii cu consilierii;
- Agen iei pentru Protec ia Mediului Maramure ;
- Prim riei Municipiului Baia Mare;
- Prim riei ora ului T ii M gher ;
- Prim riei ora ului Baia Sprie;
- Prim riei comunei Dumbr vi a;
- Prim riei comunei Gro i;
- Prim riei comunei Recea;
- Prim riei comunei S eni.

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului
jude ean Maramure  din data de 18 ianuarie 2011. Au fost prezenti 33 consilieri jude eni (total
consilieri jude eni – 35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz ,
                    SECRETARUL JUDE ULUI

                                                        Dumitru Dumu a
Baia Mare, 18 ianuarie 2011
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RAPORT

PRIVIND STADIUL REALIZ RII M SURILOR PREV ZUTE ÎN PROGRAMUL
INTEGRAT DE

GESTIONARE A CALIT II AERULUI PENTRU AGLOMERAREA BAIA MARE LA
INDICATORII SO2, PM10 i Pb

10 ianuarie 2011

INTOCMIT:
SERVICIUL MONITORIZARE
Angela MICHNEA -  ef serviciu
Anamaria GAVRA – consilier superior

STADIUL REALIZ RII M SURILOR/PROIECTELOR PLANIFICATE IN VEDEREA REDUCERII POLU RII

Conform celor men ionate în Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare, responsabilii
surilor i proiectelor planificate au raportat stadiul de realizare trimestrial, în cursul anului 2010 dup  aprobarea programului de

tre Consiliul Jude ean Maramure  în 28 mai 2010.

Stadiul realiz rii m surilor i proiectelor planificate sau în curs de  valuare/elaborare sunt prezentate în tabelul

Stadiul de realizare a m surilor i proiectelor planificate sau în curs de evaluare/elaborare

Nr.
crt. sura

Stadiul realiz rii m surii/Indicatori
de cuantificare Anul 2010

(iunie –decembrie)
Responsabil Costuri/Sursa de

finan are Observa ii

1 Masura 1.1
Intensificarea
salubrizarii stradale prin
sp lare i stropire
suplimentar  în
perioadele cu valori mai
mari la indicatorul
PM10 în municipiul
Baia Mare
Faza 1: elaborarea i
aprobarea instruc iunilor
privind „Intensificarea
salubriz rii stradale prin
sp lare i stropire
suplimentar  în
perioadele cu valori mai
mari la indicatorul
PM10 în municipiul
Baia Mare”
Faza 2: punerea în
aplicare a m surii
privind „Intensificarea
salubriz rii stradale prin
sp lare i stropire
suplimentar  în
perioadele cu valori mai
mari la indicatorul
PM10 în municipiul
Baia Mare”

S-a reactualizat  programul de
salubrizare care cuprinde lucr rile de:

turare, sp lare i stropire:
“Program m turare i sp lat c i
publice” (nr.9588-07.05.2010), care
prevede o frecven  de actiune în
medie de dou  ori pe s pt mân .
Aceste m suri sunt completate pe
perioadele i în zonele în care se
desf oar  lucr ri de construc ii sau
modernizare carosabil cu m suri
specifice (salubriz re stradal  prin
sp lare i stropire suplimentar ,
salubrizare manual  pe por iuni unde
aceasta nu se poate face mecanizat).
care cuprinde lucr rile de: m turare,
sp lare i stropire (nr. 9588-
07.05.2010)
Prim ria Municipiului Baia Mare i
APM Maramure  au elaborat
“Instruc iunile privind intensificarea
salubriz rii stradale prin sp lare i
stropire suplimentar  în perioadele cu
valori mai mari la indicatorul PM10
în municipiul Baia Mare” (nr.
167/6912/20.07.2010).

Prim ria
municipiului Baia
Mare si APM
Maramure

Prim ria
municipiului Baia
Mare si APM
Maramure

2500 lei/buget
local

Realizat

2 M sura 1.2
Introducerea
obligativit ii agen ilor
economici din
municipiul Baia Mare
de a cur a ro ile
autovehiculelor  la
ie irea de pe antier prin
elaborarea unei Hot râri
a Consiliului Local

Controalele efectuate au dus la
aplicarea de amenzi sanc iuni i
avertismente
Nr. amenzi: 3
Nr. avertismente: 12
Valoare amenzi: 7500 lei

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Realizat
Actinuea
continua
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3 M sura 1.2
Introducerea
obligativit ii agen ilor
economici din
municipiul Baia Mare
de a cur a ro ile
autovehiculelor  la
ie irea de pe antier prin
elaborarea unei Hot râri
a Consiliului Local

- Num r de arbori planta i:
1548 (arbori i arbu ti) prin Serviciul
Public Ambient Urban al Prim riei
Municipiului Baia Mare
- Lungimea aliniamentelor stradale
pe care s-au efectuat plant ri de
arbori:  11.5 km în zone unde s-au
efectuat lucr ri de
modernizare/intre inere

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

aprox. 21500 lei
anual/Buget local

Realizat
Actinuea
continua

4 M sura 1.5
Refacerea spa iilor verzi
afectate de diferitele
lucr ri de construc ii i
repara ii pe
aliniamentele Bd
Bucure ti i a altor
str zi principale în
municipiul Baia Mare

Lucr ri  între inere:
-Gazonare aprox. 5800 mp (prin SC
ROSAL Bucure ti)
-Intre inere curent -aducere la cot
aprox. 9500 mp (prin SC ROSAL
Bucure ti)

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

aprox. 43000 lei
anual/Buget local

Realizat
Ac iunea
continu

5 M sura 1.6
Extinderea re elei de
troleibuz în municipiul
Baia Mare

In cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare  Urban  (PIDU), a fost
aprobat spre finan are i proiectul
“Extinderea re elei de troleibuz i a
infrastructurii aferente în Cartierul
Vasile Alecsandri”, valoare 17,1
milioane lei

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Ac iunea
continu

6 M sura 1.13
Introducerea
obligativit ii cet enilor
din comuna Gro i de a
cur a ro ile
autovehiculelor la
ie irea din propriet ile
agricole pe drumurile
jude ene i comunale,
prin emiterea unei
Hot râri a Consiliului
Local

S-a emis Hor târea Consiliului Local
al Comunei Gro i nr. 43/26
noiembrie 2010 privind instituirea
obligativit ii  cet enilor din comuna
Gro i de a cur a ro ile
autovehiculelor la ie irea din
propriet ile agricole pe drumurile
na ionale, jude ene i comunale

Prim ria Comunei
Gro i

0 Realizat

7 M sura 2.3
Reamenajarea unor
spa ii verzi prin plant ri
de arbu ti i gard viu în
municipiul Baia Mare

In cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare  Urban  (PIDU), au fost
aprobate spre finan are proiectele:
1. “Modernizarea str zii

Gr nicerilor” (carosabil,
trotuare, piste bicicli ti, spa ii
verzi), în valoare de 22,8
milioane lei

2. “Eco-re ea urban i
infrastructur  de agrement în
Cartierul Vasile Alecsandri”
(spa ii verzi, plantare arbori,
micro-parcuri urbane, spa ii de
joac , infrastructur  pentru
pietoni i bicicli ti), valoare  6,8
milioane lei

“Modernizare strada Oborului”
(carosabil, piste pentru bicicli ti,
locuri de parcare, spa ii verzi),
valoare 13,3 milioane lei.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Ac iunea
continu

8 M sura 2.4
Amenajarea Parcului
Public Central în
municipiul Baia Mare

In cadrul Planului Integrat de
Dezvoltare  Urban  (PIDU), a fost
aprobat spre finan are i proiectul
“Amenajare Parc Public Central în
zona Serelor” (realizare Centru
Expozi ional pentru colec ia de
cactu i Vida Geza, spa ii verzi,
plantare arbori cu valoare dendricol ,
spa ii de joac , infrastructur ), în
valoare de 16,4 milioane lei.

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Ac iunea
continu
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9 M sura 2.6
Adoptarea unei Hot râri
a Consiliului Local Baia
Sprie privind
obligativitatea
execut rii lucr rilor de
co erit, pentru toate
sursele de înc lzire cu
lemne

S-a emis Hor târea Consiliului Local
al Ora ului Baia Sprie nr. 110 din 25
noiembrie 2010 privind
obligativitatea execut rii anuale a
lucr rilor de co erit pentru sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria Ora ului
Baia Sprie

0 Realizat

10 M sura 2.7
Adoptarea unei Hot râri
a Consiliului Local
Dumbr vi a privind
obligativitatea
execut rii lucr rilor de
co erit, pentru toate
sursele de înc lzire cu
lemne

S-a emis Hor târea Consiliului Local
al Comunei Dumbr vi a nr. 29 din 7
decembrie 2010 privind
obligativitatea execut rii anuale a
lucr rilor de co erit pentru sursele de
înc lzire cu lemne

Prim ria Comunei
Dumbr vi a

0 Realizat

11 M sura 2.9
Intensificarea
controlului privind
modul în care se
organizeaz antierele
de construc ii în vederea
respect rii prevederilor
legisla iei de mediu i a
condi iilor din actele de
reglementare, inclusiv
pentru refacerea
spa iilor verzi  afectate

Comisariatul Jude ean Maramure  al
rzii Na ionale de Mediu  a efectuat

în cursul semestrului II 2010 mai
multe controale pe antiere de
construc ii i s-au aplicat amenzi
pentru poluarea atmosferei cu pulberi
i degradarea spa iului verde (

amend  de 5000 lei pentru SC
Montrepcom SRL Baia Mare i 3000
lei pentru SC Alexa Construction
SRL Baia Mare)

Comisariatul
Jude ean
Maramure  al

rzii Na ionale
de Mediu

0 Ac iunea
continu

12 M sura 2.15
Introducerea de panouri
solare în 23 de unit i de
înv mânt din
municipiul Baia Mare
pentru ob inerea apei
calde menajere i
preînc lzirea apei pentru
sistemele de înc lzire

In Programul „CASA VERDE”
finan at din Fondul de Mediu s-au
depus documenta iile specifice, în
dou  sesiuni, pentru 50 de unit i de
înv mânt din municipiul Baia
Mare. Din proiectele depuse s-au
aprobat 23 proiecte (pentru 5
gr dini e, 5 coli generale i 13
grupuri colare, colegii sau licee) cu
o valoare de 3681000 lei
(cofinan area din partea bugetului
local este de 20%), pentru care s-au
semnat contractele de finan are în
semestrul II 2010

Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Ac iunea
continu

13 M sura 3.1
Re inerea avansat  a
pulberilor prin
realizarea instala iei de
re inere a SO2 din
gazele tehnologice din
procesul de produc ie la
SC Romplumb SA Baia
Mare

sura este implementat  prin
aceea i instala ie de la m sura 3.2

SC Romplumb SA
Baia Mare

0 Ac iunea
continu

14 M sura 3.2
Re inerea dioxidului de
sulf din gazele rezultate
de la sec ia Aglomerare
la SC Romplumb SA
Baia Mare

S-au achizi ionat utilajele i au
început lucr rile de montaj. Investi ia
are termen de finalizare 31.12.2010
(m sur  inclus  în Planul de ac iuni
anex  a AIM 97NV/01.11.2007
revizuit  la 01.02.2010)

SC Romplumb SA
Baia Mare

980000 euro/
Buget de stat

Ac iunea
continu

15 M sura 3.3
Reabilitarea
amplasamentului la SC
Romplumb SA Baia
Mare prin demolare
cl diri i instala ii
industriale, inclusiv a
co ului vechi de 80 m i
a canalului de fum
aferent

S-a realizat etapa I - demolare cl diri
i instala ii. S-a ecologizat incinta

societ ii.

SC Romplumb SA
Baia Mare

136560
euro/Buget de stat
5800 euro
/Fonduri proprii

Ac iunea
continu
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16 M sura 3.4
Intensificarea
controalelor la agen i
economici în municipiul
Baia Mare în general i
în cartierele Ferneziu i
Firiza în special pentru
respectarea cerin elor
privind protec ia
atmosferei, în special
emisia controlat ,
dispers i fugitiv  de
pulberi

In cartierele Ferneziu i Firiza, nu s-
au identificat agen i economici care

 emit  pulberi i dioxid de sulf, în
afar  de SC Romplumb SA Baia
Mare.
Comisariatul Jude ean Maramure  al
GNM a efectuat un amplu control la
aceast  societate în perioada 13-19
mai 2010, în care s-au constatat
dep iri ale valorilor limit  de emisie
la pulberi, plumb i dioxid de sulf.
Conform raportului de inspec ie
5210/01.06.2010,  Comisariatul
Jude ean Maramure  al GNM a
aplicat sanc iunea de “Avertisment”,
întrucât pentru fapte asem toare,
din anul 2009, este pe rolul
Tribunalului Maramure  o sanc iune
de 50000 lei, cauza fiind înc  activ .

Comisariatul
Jude ean
Maramure  al

rzii Na ionale
de Mediu

0 Ac iunea
continu

17 M sura 3.5
Intensificarea
controalelor la antierele
de construc ii pentru
respectarea cerin elor
privind protec ia
atmosferei, in special
emisia fugitiv  de
pulberi

Comisariatul Jude ean Maramure  al
rzii Na ionale de Mediu  a efectuat

în cursul semestrului II 2010 mai
multe controale pe antiere de
construc ii i s-au aplicat amenzi
pentru poluarea atmosferei cu pulberi
i degradarea spa iului verde (

amend  de 5000 lei pentru SC
Montrepcom SRL Baia Mare i 3000
lei pentru SC Alexa Construction
SRL Baia Mare)

Comisariatul
Jude ean
Maramure  al

rzii Na ionale
de Mediu

0 Ac iunea
continu

18 M sura 3.6
Intensificarea
controalelor la
instala iile de mixturi
asfaltice pentru
respectarea cerin elor
privind protec ia
atmosferei, în special
emisia controlat ,
dispers i fugitiv  de
pulberi

S-au efectuat controale la sta iile de
mixturi asfaltice, care în anul 2010
au înregistrat un timp foarte mic de
func ionare din lipsa de comenzi.
In aglomerarea Baia Mare sunt 3
sta ii de mixturi asfaltice, din care 1
sta ie a depus notificare pentru sistare
de activitate, iar celelalte 2 sunt
conforme din punct de vedere al
emisiilor de pulberi în atmosfer

Comisariatul
Jude ean
Maramure  al

rzii Na ionale
de Mediu

0 Ac iunea
continu

19 M sura 4.1
Promovarea activit ilor
educative, de informare
i con tientizare cu

privire la importan a
surilor de prevenire a

polu rii aerului ambiant
(promovarea
transportului nepoluant
i a folosirii

transportului public,
între inerea i extinderea
spa iilor verzi)

In perioada aprilie-mai s-a organizat
o campaniei de informare privind
Programul integrat de gestionare a
calit ii aerului pentru aglomerarea
Baia Mare i Planul de gestionare a
calit ii aerului pentru municipiul
Baia Mare. In data de 23 aprilie a
avut loc la sediul Prim riei
Municipiului Baia Mare o mas
rotund  cu reprezentan i ai prim riei,
ai Consiliului Local Baia Mare,
operatori de salubritate, primarii
celorlalte unit i administrative din
aglomerare, operatori cu activitate în
construc ii, institu ii membre ale
Comisiei tehnice i alte persoane
interesate, pe tema
„Responsabilit ile autorit ii publice
locale privind calitatea aerului i
implementarea m surilor din
Programul integrat de gestionare a
calit ii aerului pentru aglomerarea
Baia Mare”.

APM Maramures,
Prim ria
Municipiului Baia
Mare

0 Ac iunea
continu

20 M sura 4.2
Promovarea ac iunilor
de voluntariat în
activit i vizând
supravegherea st rii

S-au realizat mai multe ac iuni de
voluntariat cu sprijinul membrilor

rzii Ecologice din Prim ria Baia
Mare, ONG-uri, precum i Consiliul
Local al Tinerilor Baia Mare, cu

Prim ria
Municipiului Baia
Mare,
Comisariatul
Jude ean

0 Ac iunea
continu
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factorilor de mediu,
între inerea i extinderea
spa iilor verzi,
verificarea
implement rii m surilor
prev zute în prezentul
program

ocazia ac iunilor dedicate Zilei
Mediului i Zilei P mântului,
campaniei “Let’s do it Romania” i
altele.

Maramure  al
GNM,
APM Maramure

21 M sura 4.3
Promovarea în mass-
media a ac iunilor,
rapoartelor, dezbaterilor
publice privind
problematica calit ii
aerului, în scopul
form rii unei culturi a
respectului fa a de
mediu

Interviuri în presa local  sau în
emisiuni TV, unde au fost prezentate
proiectele sau ac iunile privind
problematica calit ii aerului

Prim ria
Municipiului Baia
Mare,
Comisariatul
Jude ean
Maramure  al
GNM,
APM Maramure

0 Ac iunea
continu

CONCLUZII

APM Maramure  a luat decizia de elaborare a Programului integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia
Mare, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului i gospod ririi apelor nr. 35/2007. Prin adresa 10588/02.12.2009, Agen ia
pentru Protec ia Mediului Maramure  a în tiin at Ministerul Mediului, Agen ia Na ional  pentru Protec ia Mediului, Agen ia
Regional  pentru Protec ia Mediului Cluj-Napoca, Institu ia Prefectului jude ului Maramure i Consiliul Jude ean Maramure  asupra
deciziei de ini iere a elabor rii Programului integrat de gestionare a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare, începând cu data de 1
decembrie 2009, în baza Ordinului prefectului jude ului Maramure  nr. 184/09.11.2009 privind constituirea Comisiei Tehnice în
vederea elabor rii Programului integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare.

Programul integrat se refer  la indicatorii dioxid de sulf, PM10 i Pb din PM10, la care s-au înregistrat dep iri ale valorilor
limit  rezultate din m sur tori i din evaluarea calit ii aerului pentru încadrarea în Liste conform Ordinului ministrului apelor i
protec iei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomer rilor i clasificarea aglomer rilor i zonelor pentru evaluarea calit ii
aerului în România.

Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru aglomerarea Baia Mare a fost aprobat prin Hot rârea Consiliului
Jude ean Maramure  nr. 74/28 mai 2010.

Raportul anual întocmit de Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure  în primul trimetsru al anului 2011 pentru
monitorizarea realizat  pentru anul 2010 se supune aprob rii Consiliului Jude ean Maramure .

Agen ia pentru Protec ia Mediului Maramure , Prim ria municipiului Baia Mare, Consiliul Jude ean Maramure i
autorit ile locale ale ora elor Baia Sprie, T ii M gher i comunelor Dumbr vi a, Gro i, Recea i S eni  pun la dispozi ia
publicului raportul anual aprobat, prin publicarea unui anun  la sediile lor i publicarea raportului pe paginile de internet proprii.

In timpul derul rii programului în anul 2010 nu au aparut dep iri ale valorilor limit  sau valorilor int  pentru al i poluan i,
iar situa iile de dep ire la poluan ii la care face referire Programul s-au diminuat în anul 2010 fa  de anul 2009, înregistrându-se o
îmbun ire a calit ii aerului în aglomerarea Baia Mare.

Fa  de situa ia anilor 2007 i 2008 pentru care s-a elaborat Programul integrat de gestionare a calit ii aerului pentru
aglomerarea Baia Mare, în anii 2009 i mai evident în anul 2010 s-a înregistrat o îmbun ire a calit ii aerului, astfel încât în anul
2010 nu s-au mai înregistrat dep iri la indicatorul PM10. În continuare trebuie depuse toate eforturile pentru men inerea acestei
situa ii i îmbun irea calit ii aerului i la indicatorii dioxid de sulf i plumb din PM10


