ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr.9
din 28 ianuarie 2022
pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021 stabilite
prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022
Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 967 din 18.01.2022 al preşedintelui Consiliului judeţean;
- raportul de specialitate nr. 968 din 18.01.2022 al Direcției arhitect șef;
- prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor
de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a
calității aerului;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările și modificările ulterioare.
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
completările și modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021,
stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în Județul Sălaj pentru perioada 2018-2022,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia arhitect șef;
- Comisia tehnică la nivel județean pentru planul de menținere a calității aerului.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Direcţia juridică şi administraţie locală;
- Direcţia arhitect șef;
- Comisia tehnică la nivel județean pentru planul de menținere a calității aerului.

PREŞEDINTE,

Contrasemnează:

Dinu IANCU - SĂLĂJANU

SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexă la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.9 din 28 ianuarie 2022 pentru aprobarea
Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021
stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022

Raport referitor la stadiul realizării măsurilor pentru anul 2021

Cod
scenariu
complex

Măsură

Responsabil

Stadiul realizării măsurilor până în anul
2021

-10 blocuri finalizate
- 9 blocuri în execuție
Primarul
- 2 clădiri publice finalizate
municipiului Zalău - 1 clădire publică în execuție

SC 2

Reabilitarea termică a
locuințelor și clădirilor
publice 100 %

Modernizare Grădinița Prichindel – în
curs de realizare (amânare termen mai
2022)

Costuri și surse de finanțare

5,782 mil lei
13,233 mil lei
11,088 mil lei
13,056 mil lei

Termen de
realizare

2021

5216170,47 lei
(aferent anului 2021)
din care:
- 1349608 lei - buget local
- 3866562,30 lei - FEDR

Primarul orașului
Jibou
Modernizare Liceu O. Goga și construire
sală sport- în curs de realizare

484771,17 lei 2017-2022
(aferent anului 2021)
din care:
- 9695,42 lei - buget local
- 475075,75 lei - FEDR

1

Reabilitare și modernizare Școala L.
Blaga – în curs de realizare

SC2

SC 3

Creșterea mobilității durabile
la nivelul centrelor urbane
din județ

171612,66 lei
(aferent anului 2021)
din care:
- 31184,88 lei - buget local
- 140427,78 lei - FEDR

Creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în
clădiri publice cu destinația –unități de
învățământ – Grădinița 3 – în curs de
realizare

48272 lei
(aferent anului 2021)
buget local

Reabilitare strada Libertății și Spitalului
– în curs de realizare

109408,78 lei
(aferent anului 2021)
buget local

Reabilitare și modernizare Strada
Wesselenyi M. – finalizat

1948026,24 lei
(aferent anului 2021)
din care:
- 435175,56 lei - buget local
- 1512850,68 lei – FEDR

Primarul orașului
Jibou
Reabilitare și modernizare rigole pluviale
sat Var și Cuceu – finalizat

2229569,87 lei
(aferent anului 2021)
buget local

Reparații strada Wesselenyi – finalizat

475881 lei
(aferent anului 2021)
buget local

2

Extinderea şi modernizarea
parcului
auto
pentru
transportul în comun

S-a finalizat achizitia a 20 autobuze
electrice și sisteme informatice

Primarul
municipiului
Zalău
Reconfigurarea intersecției
Str. C. Coposu și A. Iancu (inclusiv
Corneliu Coposu - Avram
intersecție) – în curs de realizare
Iancu, Lajos Kossuth- Andrei
Șaguna, Andrei Șaguna - Gh.
Lazăr

realizat
2020
7,736 mil lei
Vezi pozitia 3.6 de la masura
“Modernizare străzi, trotuare,
lucrări de artă, piste biciclete’

2019

Contracte de lucrări semnate pt:

SC3

Modernizare străzi, trotuare,
lucrări de artă, amenajare
piste biciclete

3.1 Str. 22 Decembrie tronson 1 recepționat

9,389 mil. lei

3.2. Str. 22 Decembrie – tronson 2 - în
derulare

6,087 mil. lei

3.3. Str. Gh. Doja – finalizat pt receptie

10,363 mil. lei

Primarul
municipiului Zalău 3.4 Str. S. Bărnuțiu – V.Gelu –în derulare

17,312 mil. lei

3.5 B-dul M. Viteazu – trotuare și piste
de biciclete – în derulare

3,205 mil lei

3.6. Str. C.Coposu și Avram Iancu
(inclusiv intersecție) –în curs de realizare

9,826 mil. lei

Promovarea mijloacelor alternative de
deplasare (pietonal) - str. T.
3

2019

Vladimirescu – Porolissum – Cetății,
pietonizare str. Unirii, contract de lucrări
semnat – valoare 21,285 mil. lei

0

S-a elaborat proiectul pentru faza
PT+PAC “Pietonizare strada Unirii”
urmând demararea procedurii de achiziție
a contractului de lucrări, valoare estimată
25.385 mil. lei
Promovarea transportului
electric prin amplasarea de
puncte de alimentare pentru
mașinile electrice

SC 4

Creșterea mobilității durabile
la nivelul centrelor rurale din
județ:
Reabilitare și modernizare:
DJ108D: Crişeni (DN1H) Cehu Silvaniei (DJ196)

0

Sunt în curs de finalizare 4 stații de
încărcare mașini electrice (2 în parcare la
Sala Sporturilor și 2 în parcarea din
spatele primăriei), sursa de finanțare
AFM, în valoare de 0,740 mil. lei

Consiliul Județean
Sălaj

S-a semnat Contractul nr. 3099 din
07.03.2019, de „Servicii de verificare a
proiectului tehnic în conformitate cu
prevederile Legii nr.10/1995 în cadrul
proiectului: Reabilitare și modernizare
DJ108D: Crișeni (DN1H)-Cehu Silvaniei
(DJ196), km 0+000-22+693”
S-a semnat Contractul de lucrări nr.
14453 din 30.09.2019 privind
“Proiectarea și execuția lucrărilor pentru
obiectivul de investiții: Reabilitare și
modernizare: DJ108D: Crișeni (DN1H)Cehu Silvaniei (DJ196)”

4

0

Buget propriu
și POR

2023

Stadiul de realizare a lucrărilor este de
aprox. 35%.
Consiliul Județean
Sălaj

Reabilitare şi modernizare:
DJ108A: lim. jud. Cluj Bogdana

A fost semnat Actul Adișional la
Contractul de Finanțare privind extensia
perioadei de implementare a proiectului.

S-a emis Ordinul de începere a lucrărilor
de execuție în data de 22.02.2019.
Stadiul de realizare a lucrărilor este de
aprox. 70%.

Buget propriu
și POR

2022

PNDL

2022

A fost semnat Actul Adițional la
Contractul de Finanțare privind extensia
perioadei de implementare a proiectului.

Reabilitare şi modernizare:
DJ 110: Măerişte-DohDumuslău-Carastelec,
km 0+000 - 16+475

S-a întocmit proiectul tehnic.
S-a dat ordin de începere a lucrărilor.
S-a realizat primul strat de asfalt pe o
lungime de 9,3 km

Reabilitare şi modernizare:
DJ 109E: Rus – Buzaș Lozna, km 28+320 - 49+350

S-a semnat contractul de prestări de
Fondul European de
servicii de audit nr.7450 din 31.05.2019 Dezvoltare Regională (85%)
aferent proiectului “Reabilitare și
Bugetul de stat
modernizare DJ109E: Rus – Buzaș –
(13%)
Lozna, km 28+320 – 49+350”
Contribuția beneficiarului
(2%)
5

2022

Consiliul Județean
Sălaj

S-a semnat Contractul de servicii de
proiectare (faza PT) și asistență tehnică
din partea proiectantului, nr.18960 din
12.12.2019
aferent
proiectului
“Reabilitare şi modernizare: DJ 109E:
Rus – Buzaș - Lozna, km 28+320 49+350”
S-a semnat Contractul nr.17419 din
20.11.2019 de servicii de verificare
tehnică de calitate a proiectului tehnic și
a detaliilor de execuție pentru
“Reabilitare şi modernizare: DJ 109E:
Rus – Buzaș - Lozna, km 28+320 49+350”
S-a semnat contractul nr.5238/
17.04.2019 Servicii de publicitate
S-a semnat Contractul nr.15689/
28.10.2020 Servicii de supraveghere
A fost elaborat Proiectul Tehnic care a
primit avizul ADR Nord-Vest

Reabilitare şi modernizare:
DJ 196: lim. jud. Satu-Mare Horoatu Cehului - Benesat,
km 28+000-28+900,
36+080-43+150

S-a semnat Actul Adițional la Contractul
de lucrări nr.11426 din 10.08.2016 prin
care se modifică durata de execuție

6

Buget propriu și
POR

2020
finalizat
În anul
2022 va
avea loc
recepția
finală

Reabilitare drum județean
DJ 191C: Nușfalău – Crasna
– Zalău - Creaca

S-a semnat contractul de servicii de
publicitate nr.14620/09.11.2017
S-a semnat Contractul de servicii de audit
nr.15331/22.11.2017
Fondul European de
S-a semnat contractul de asistență tehnică Dezvoltare Regională (85%)
din partea proiectantului
Bugetul de stat
nr.10827/24.07.2018
(13%)
Contribuția beneficiarului
S-a semnat Contractul nr.1483 din
(2%)
04.02.2019 de “Servicii de supraveghere
a execuției lucrărilor (dirigentare de
șantier) în cadrul proiectului :
“Reabilitare drum județean DJ 191C:
Nușfalău – Crasna – Zalău - Creaca”

2023

S-a semnat Contractul nr.9562 din
05.07.2019 de “Reabilitare drum județean
DJ 191C: Nușfalău – Crasna – Zalău –
Creaca”
A fost semnat Actul Adițional la
Contractul de Finanțare privind extensia
perioadei de implementare a proiectului
SC 5

Reabilitarea/ modernizarea
drumurilor județene, poduri
Valea Crasnei, Șimleu
Silvaniei – Moiad

Consiliul Județean
Sălaj

-
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-

2017- 2020

Campanii de control și monitorizare a
activităților industriale din zonele rurale
și implementarea de măsuri specifice pe
tipuri de activitate pentru menținerea
indicatorilor PM10, NO2/Nox, CO, SO2
sub valoarea limită.

SC 7

Campanii de control și
monitorizare a activităților
industriale din zonele rurale
și implementarea de măsuri
specifice pe tipuri de
activitate pentru menținerea
indicatorului PM10, sub
valoarea limită

Agenția pentru
Atribuțiile care revin APM Sălaj sunt
Protecția Mediului îndeplinite în procent de 100 % prin
Sălaj
obligațiile legale impuse titularilor, prin
autorizațiile de mediu emise pentru
activitățile desfășurate și prin publicare
de informații pe site-ul instituției.

Bugetul de stat

anual

Bugetul de stat

anual

Modul de îndeplinire a obligațiilor
impuse în autorizația de mediu revine
GNM – CJ Sălaj

Au fost efectuate un număr de 101
inspecții la agenți economici/persoane
Garda Națională de fizice care își desfășoară activitatea în
mediu –
mediul rural și dețin surse de emisii de
Comisariatul
poluanți în atmosferă (prelucrare lemn și
Județean Sălaj
împregnare lemn, exploatare/prelucrare
piatră, exploatare nisip și pietriș, lucrări
de construcții, transport etc.).
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Campanii de prevenire și sancționare a
arderii deșeurilor de orice tip în afara
instalațiilor autorizate și în aer liber, în
baza art. 98, paragraful (2) litera a din
OUG 195/2005 cu completările și
modificările ulterioare, pentru redfucerea
emisiilor de PM10, NO2/Nox, CO, SO2.

SC 9

Agenția pentru
Atribuțiile care revin APM Sălaj sunt
Campanii de prevenire și
Protecția Mediului îndeplinite în procent de 100 % prin
sancționare a arderii
Sălaj
obligațiile legale impuse titularilor, prin
deșeurilor de orice tip în
autorizațiile de mediu emise pentru
afara instalațiilor autorizate și
activitățile desfășurate și prin publicare
în aer liber, în baza art. 98,
de informații pe site-ul instituției.
paragraful (2) litera a din
OUG 195/2005 cu
Modul de îndeplinire a obligațiilor
completările și modificările
impuse în autorizația de mediu revine
ulterioare
GNM – CJ Sălaj
În cursul anului au fost efectuate un
număr de 61 controale tematice la toate
UAT-urile din jud. Sălaj, inspecții care au
Garda Națională de vizat modul de gestionare al deșeurilor,
mediu –
un număr de 5 controale la persoane
Comisariatul
fizice care au vizat incendierea vegetației
Județean Sălaj
uscate și un număr de 15 controale
privind incendierea de deșeuri (marea
majoritatea provenite din dezmembrarea
vehiculelor scoase din uz).
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Bugetul de stat

permanent

Bugetul de stat

permanent

