
ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

diplin21
pentru actualizarea componentei Comisiei tehnice ]a nive]

judetean pentru planul de mentinere a calitatii aeru]ui

Presedintele Consiliului Judetean Salaj;
Avand fn vedere:
-referatul nr. 21958  din  17.11.2021  al Directiei arhitect sef;
-      prevederile   art.   21    din   Legea   nr.    104/2011    privind   calitatea   mediului   inconjurator,   cu

modificdrile §i completirile ulterioare;
-prevederile art. 32   alin. (1) Si (2) din anexa la H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei

de  elaborare  a  planurilor  de  calitate  a  aerului,  a  planurilor  de  actiune  pe  termen  scurt  Si  a
planurilor de mentinere a calitatii aerului;

•       art.191  alin.  (1)  lit.  I)  din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ  cu  modificarile  Si

completarile ulterioare.
fn   temeiul   art.   196   alin.   (1)   lit.   b)   din   O.U.G.   nr.   57/2019   privind   Codul   administrativ,   cu

modificarile Si completirile ulterioare,

DISPUN:

Art.1.  Se actualizeaza componenta Comisiei tehnice  la nivel judetean pentru planul de mentinere a
calitatii  aerului,  aprobata prin Dispozitia Pre§edintelui  Consiliului Judetean  Salaj  nr.11  din  14.01.2019,  cu
modificarile Si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

C00RDONATOR COMISIE:  -Popovici Katalin Aletta -Arhitect Sef al Judetului Salaj.

MEueRI:
Labo  Oana  -  consilier,  Directia  Investitii  Si  programe  publice  din  cadrul  Consiliul  Judetean
Salaj;
Herrera  Laya  Alina-Ioana  -  consilier,  Directia  Investitii  Si  programe  publice  din  cadrul
Consiliul Judetean Salaj;
Petrule Claudia -consilier, Directia arhitect Sef din cadrul Consiliul Judetean Salaj;
Filip Carmen Garofita -inspector, Directia juridica Si administratie locals din cadrul Consiliul
Judetean S5laj;
Noje Dana -Sef serviciu, Agentia pentru Protectia Mediului S5laj;
Bereschi  Cotut  Raul  Calin  -  comisar,  Comisariatul  Judetean  Salaj  din  Garda  Nationala  de
Mediu;

-      Giurgiu stefan -consilier, aparatul de specialitate al primarului municipiului zalau;
-      Paskucza szarita -consilier, aparatul de specialitate al primarului orasului Jibou;
-      TrifLucian -Sorin -director executiv, Politia Localazalau;
-      Lupoian  Laurentiu  Stefan  -  consilier,  aparatul  de  specialitate  al  primarului  orasului  Cehu

Silvaniei;
•      Rusu Florin vasile -consilier, aparatul de specialitate al primarului orasului simleu silvaniei;
-      Sarca Adina -Directia pentru Agricultura salaj;
-      Chete Ana Daniela -Directia Judeteana de statistics salaj;
-      Pencu violeta -comisar sef-Politia Municipiului zalau;
-     Nemeti Maria -Directia de sanatate publica salaj;
-      Pop Bogdan Emil-Directia silvica salaj;
-      Fazacas cristina-manager protecta mediului -Tenaris silcotub zalau;
-Maxim Razvan -responsabil mediu  -SC Michelin sA Romania;
•      Dan Marina-responsabil de mediu -Cemacon sA;



-      Lung  Ionut  Marius  -  expert  mediu  -  Serviciul  intern  de  Protectia  Mediului  OMV  Petrom
Suplacu de Barcau;

-Covaciu Dorina  -responsabil mediu -Oncos Transilvania.

Art. 2. Cu data prezentei,  Dispozitia nr.11  din  14.01.2019, cu modificdrile Si complet5rile ulterioare,
isi inceteaza aplicabilitatea.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii, se incredinteaza membrii comisiei.
Art. 4. Prezenta dispozitie se comunica la:
-      Directiajuridica §i administratie locals;
-      Directia arhitect sef;
•      persoanele specificate la art.1.

PRESEDINTE,

Dinu Iancu-Salajanu
Contrasemneaza:

SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu


