U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 884 DIN 23.01.2020
(privind luarea unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor
valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul
Iași, conform adresei cu nr. 37749/19.12.2019 a Consiliului Județean Iași-Direcția Arhitect-Șef, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr.
16943 din 24.12.2019”)

Consiliul Local al Comunei Tomești, Județul Iași,
Având în vedere:
-necesitatea adoptării unei hotărâri a Consiliului Local Tomești, cu privire la luarea unor măsuri la nivel local
pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită
a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna
Tomești, județul Iași, conform adresei cu nr. 37749/19.12.2019 a Consiliului Județean Iași-Direcția Arhitect-Șef,
înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub nr. 16943 din 24.12.2019”
-proiectul de hotărâre cu nr. 884 din 23.01.2020 întocmit de primarul comunei Tomești, județul Iași cu privire la
aprobarea ”luării unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului de Menținere a
Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10 înregistrate la stația
de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, conform adresei cu nr.
37749/19.12.2019 a Consiliului Județean Iași-Direcția Arhitect-Șef, înregistrată la Primăria Comunei Tomești sub
nr. 16943 din 24.12.2019”
-raportul de specialitate cu nr. 885 din 23.01.2019, întocmit de secretarul general al comunei Tomești, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
-avizele favorabile cu nr. 1198 din 30.01.2020, ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomești,
pentru proiectul de hotărâre de mai sus;
Având în vedere prevederile: O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările
ulterioare; Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; Legii nr. 52 din
2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; Legii nr. 107 din 25 septembrie 1996,
legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 21 din 30 ianuarie 2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, cu modificările și completările ulterioare; O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001, privind regimul
juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (d), alin. 7 lit. (i) și alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. ( 1) lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul

administrativ şi din considerentele prezentate

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă luarea unor măsuri la nivel local pentru diminuarea poluării aerului, conform Planului
de Menținere a Calității Aerului, urmare depășirilor valorii limită a indicatorului particule în suspensie PM 10
înregistrate la stația de minitorizare locală situată în sat Tomești, comuna Tomești, județul Iași, după cum
urmează:
• Plantarea perdelelor forestiere de-a lungul drumurilor de pe raza comunei;
• Respectarea zonelor de protecţie sanitară a teritoriilor protejate privind amplasarea la distanţă a
unităţilor industriale, care, prin activitatea desfăşurată, degajă în atmosferă fum, praf, gaze toxice
sau iritante;
• Reabilitarea / asfaltarea cu maximă urgenţă a drumurilor aflate în stare precară de folosinţă şi care
sunt o sursă importantă de emisii de praf în atmosferă;
• Protecţia locuinţelor prin perdele de arbori: ulm, liliac şi tei, ştiindu - se că aceşti arbori reduc
prăfuirea în perioada vegetativă cu peste 40% (nu este indicat arţarul sau plopul);
• Condiţionarea autorizării construcţiilor prin impunerea unor măsuri privind depozitarea şi colectarea
deşeurilor realizate din construcţii şi măsuri privind transportul materialelor de construcţii (nisip,
pietriş, pământ etc.) cu maşini echipate cu prelate acoperitoare;
• Măturatul umed al străzilor pe timp de noapte, interzicerea măturatului uscat şi diurn;
• Amplasarea locurilor de joacă pentru copiii la distanţă faţă de arterele intens circulate, obligatoriu
protejate de vegetaţie;
• Interzicerea arderilor vegetale rezultate din agricultură sau din gospodării individuale.
Art.2.(1)Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica:
-Primarului comunei Tomești, judeţul Iaşi;
-Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Consiliului Județean Iași- Direcția Arhitect-Șef;
-Agenției de Protecția Mediului Iași
-altor instituții sau autorități publice implicate
(2) De asemenea hotărârea va fi afişată pe site-ul şi la sediul Primăriei Tomești.

Inițiator proiect de hotărâre,
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Adoptată azi: 30.01.2020
Secretar general UAT,
Mancaș Gabriel

