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DISPOZITIE 

NR.50 DIN 06.03.2017 

privind imputernicirea domnului CIOBANU  SERGIU - OVIDIU . 

 

    PRISECARU  EMIL, Primarul comunei Bahna,judetul Neamt; 

    Avand in vedere prcvederile Ordinului nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea 

metodologiei dc realizare si raportarea inventarelor privind emisiile de poluanti in 

atmosfera ale art. 22 din Legea nr. 104 / 25.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator 

    ln temeiul dispozitiilor art.61, alin.(2) si (3), art. 63, alin.(5). lit.”a” si art. 68. alin.(1) 

din Legea Administratiei publice locale. nr. 215/2001 rcpublicata, cu modificarile si 

completarilc ulterioare, emite prezcnta: 

 

DISPOZITIE: 

 

   Art.1. Se imputerniceste domnul CIOBANU  SERGIU - OVIDIU ,viceprimarul 

comunei  Bahna, sa raspunda pentru : 

 

 asigurarea la nivel local a responsabilitfililor pentru respectarea prevederilor Lcgii 

nr. 104/2011 privind calitatea aerului . 

 Inregistrarea in Sistemul Integrat de Mcdiu, accesand linkul http : raportare 

.anpm.ro sectiunea Inregistrare,  aplicatia " SIM -PA F2 Inventare Locale de Emisii 

“  in urma careia va primi dreptul de acces. 

 Sa se autentifice in sistem , sectiunea Autenlificare , sa completeze chestionarul 

 de la - rubrica primarii rurale din lista lnventar emisii. 

 

   Art.2. Persoana desemnata la art. 1 va aduce la indeplinire atributiile, sarcinile si 

lucrarile, prezentate in anexa la prezenta dispozitie. 

   Art.3. Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta dipozitie persoanelor si 

institutiilor interesate.  
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Anexa la dispozitia nr. 50 din .6.03.2017 
 

a) asigura, la nivel local, respectarea dispozitilor prezentei legi aflate in sfera lor de 

responsabilitate; 

b) integreaza cerintele prezentei legi si ale altor acte normative in vigoare din domeniu in 

strategia de dezvoltare durabila la nivel local; 

c) asigura elaborarea planurilor de calitate a aerului si le supune aprobarii consiliului local 

in termen de 30 de zile dupa avizarea acestora de catrc autoritatea publica teritoriala 

pentru protectia mediului 

d) participa la elaborarea planurilor de mentinere a calitatii aerului si pune in aplicare 

masurile prevazute in plan care intra in responsabilitatea lor; 

e) participa la elaborarea planului dc actiuni pe termen scurt si aplics masurile prevazute 

in plan, in cazul in care activitatiile care conduc la aparitia unui risc de depasire a 

pragurilor de alerta  si/sau a pragului de informare sunt in responsabilitaiea autoritatii 

administratiei publice locale; 

f) transmit. anual, autoritatii  publice teritoriale pentru protectia mediului raportul privind 

realizarca masurilor cuprinse in planul de calitate a aerului; 

g) furnizeaza autoritatilor teritoriale pentru protectia mediului informatiile si documentatia 

necesare in vederea evaluarii si gestionsrii calitatii aerului inconjurator; 

h) realizeaza masurile din planurile dc mentinere a calitatii aerului si din planurile de 

calilate a aerului si/sau masurile si actiunile din planurile de actiune pe termen scurt, care 

intra in responsabilitatea lor, si asigura fonduri financiare in acest scop; 

i) includ amplasamentul punctului fix de masurare ai zona da protectie aferenta in 

planurile dc urbanism; 

j) marcheaza prin panouri de avertizare limita zonei de protectie a punctelor fixe de 

masurare; 

k) la solicitarea autoritatilor  publice centrale pentru protectia mediului, iau toate masurile 

necesare pentru amplasarea punctelor fixe de masurare si a punctelor dc masurare 

indicative, astfel incat pozitionarea si distribuirea lor  sa  corcspunda ceritelor  si criteriilor 

de amplasare prevazute in prezenta lege; 

1) asigura informarea publicului cu privirc la calitatca aerului inconjurator, la nivel local, 

potrivit prevederilor cap. V. din Lcgea nr. 104/ 2011 
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