
 

ROMÂNIA          
JUDEŢUL SĂLAJ  
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 

  

 
HOTĂRÂREA nr.7  

din 27 ianuarie 2020 

pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2019 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. 656 din 16.01.2020 a preşedintelui Consiliului judeţean; 

- Raportul de specialitate nr. 659 din 16.01.2020 al Direcției arhitect șef; 

- Legea 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 ulterioare. 

 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art. 1. Se aprobă Raportul privind stadiul realizării măsurilor pentru anul 2019, 

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: 

  Tiberiu Marc                             SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                    Cosmin-Radu Vlaicu 
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Anexă  

la Hotărârea Consiliului Judeţean Sălaj nr.7 din 27 ianuarie 2020 pentru aprobarea Raportului privind stadiul realizării măsurilor pentru 

anul 2019 stabilite prin Planul de menținere a calității aerului în județul Sălaj pentru perioada 2018-2022 

 

Raport referitor la stadiul realizării măsurilor pentru anul 2019 

Cod 

scenariu 

complex 

Măsură Responsabil Stadiul realizării măsurilor până în anul 

2019 

Costuri și surse de 

finanțare 

Termen de 

realizare 

SC 1 Extindere rețele gaz în Șimleu 

Silvaniei 

Primăria Șimleu 

Silvaniei 

În 2019 extinderea conductei de gaz în 

Șimleu Silvaniei s-a realizat pe 

următoarele străzi:  

-Pethe Ferenc – 185 ml; 

-Ialomiței - 780 ml; 

-Crișan 2 – 520 ml; 

-Andrei Mureșan (partea a doua) – 105 

ml; 

-Al. Aciu – 300 ml. 

- 2020 

SC 2 Reabilitarea termică a 

locuințelor și clădirilor publice 

100 % 

Primăria municipiului 

Zalău 

11 blocuri finalizate 

19 contracte de finanțare semnate 

4 clădiri publice cu contracte semnate 

în 2018 din care 3 se află în derulare 

8,814 mil lei 

16,823 mil. lei 

 

27,228 mil lei 

 

 

2019 

Primăria orașului Jibou Reabilitarea și modernizarea Grădiniței 

cu program normal, nr.2 din orașul 

Jibou 

845774,52 lei - PNDL 

136137,23 lei - buget 

local 

Realizat până în 

2019 inclusiv 

Primăria orașului 

Șimleu Silvaniei 

12 apartamente reabilitate termic – 

Piața 1 Mai, nr.5, bl.5 

- 2017-2020 

SC 3 Creșterea mobilității durabile la Primăria orașului Jibou Modernizarea străzilor: Tudor 1014307,29 lei -   
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nivelul centrelor urbane din 

județ 

Vladimirescu și Odorheiului 

 

 

Modernizarea străzi 2017 

bugetul local 

3413576,14 lei – 

PNDL 

88481,81 lei  

 

2019 

 

finalizat 2019 

2019 

 

finalizat 2019 

2019 

Reparații Strada Lăutarilor  24226,32 lei,  

Rigole în satul Rona 

Reparații șanțuri în Rona II 

198797,79 lei  

273837,09 lei 

Primăria orașului 

Șimleu Silvaniei 

-  2017- 2020 

Extinderea şi modernizarea 

parcului auto pentru transportul 

în comun  

Primăria municipiului 

Zalău 

Achiziția a 6 autobuze EURO VI în 

2018 

Contract de lucrare semnat pt.  achiziția 

a 20 de autobuze electrice și sisteme 

informatice 

 

 

 

68,543 mil lei 

 

2019 

Extinderea transportului în 

comun în zona periurbană a 

municipiului Zalău în funcţie de 

noile investiţii şi noile locuri de 

muncă apărute 

- 
- 2020 

Fluidizarea traficului în 

municipiul Zalău prin sistemul 

de semaforizare „UNDA 

VERDE; 

Realizată 
- 2019 

Reconfigurarea intersecției 

Corneliu Coposu - Avram Iancu, 

Lajos Kossuth- Andrei Șaguna, 

Andrei Șaguna - Gh. Lazăr 

Contract de lucrări semnat pt. 

modernizare str. C. Coposu și A. Iancu 

(inclusiv intersecție) 

- 2019 

Optimizarea rețelei și serviciilor 

de transport public 

Contract de delegare a gestiunii prin 

care s-a aprobat noul program de 

 2019 
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transport 

Îmbunătățirea sistemului de 

management al parcărilor 

Aprobare politică publică privind 

managementul parcărilor (inclusiv 

implementare plată parcare prin SMS) 

- 2019 

Amenajarea de noi spații de 

parcare (zonele Spital, Crișan, 

Orors și Tribunal) 

S-a pus la dispoziția Consiliului 

Județean Sălaj teren situat în zona 

Spitalului Județean de Urgență Zalău, 

în vederea realizării unei parcări 

subterane 

-  

 

2019 

Promovarea transportului 

electric prin amplasarea de 

puncte de alimentare pentru 

maşinile electrice şi hibride 

Contract de finanțare semnat cu AFM 0,703 mil. lei 2019 

Modernizare străzi, trotuare, 

lucrări de artă, amenajare piste 

biciclete 

Str. 22 Decembrie tronson-1  - lucrări 

finalizate 

Contracte de lucrări semnate pt: 

1. str. 22 Decembrie – tronson 2 

2. str. Gh. Doja – în derulare 

3. str. Avram Iancu – C.Coposu 

4. str. S. Bărnuțiu – V.Gelu 

5. b-dul M. Viteazu – trotuare și piste 

de biciclete 

Promovarea mijloacelor alternative de 

deplasare (pietonal) -  str. T. 

Vladimirescu – Porolissum – Cetății 

pietonizare str. Unirii 

 

 

 

 

5,023 mil. lei 

10,153 mil. lei 

12,774 mil. lei 

21,609 mil. lei 

19, 999 mil. lei 

 

2019 

SC 4 Creșterea mobilității durabile la Consiliul Județean S-a semnat Contractul nr. 3099 din - 2022 
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nivelul centrelor rurale din județ: 

Reabilitare și modernizare: 

DJ108D: Crişeni (DN1H) -  

Cehu Silvaniei (DJ196), km 

0+000 - 22+693  

Sălaj 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)” 

Reabilitare şi modernizare: 

DJ108A: lim. jud. Cluj -  

Bogdana: km 7+400 - 19+000 

S-a emis Ordinul de începere a 

lucrărilor de execuție în data de 

22.02.2019 

- 2020 

Reabilitare şi modernizare: DJ 

110: Măierişte-Doh-Dumuslău-

Carastelec, km 0+000 - 16+475  

S-a întocmit proiectul tehnic 

S-a dat ordin de începere a lucrărilor 

PNDL 2021 

Reabilitare şi modernizare: DJ 

109E: Rus – Buzaș -Lozna, km 

28+320 - 49+350  

S-a semnat contractul de prestări de 

servicii de audit nr.7450 din 31.05.2019 

aferente proiectului “Reabilitare și 

modernizare DJ109E: Rus – Buzaș – 

Lozna, km 28+320 – 49+350” 

S-a semnat Contractul de servicii de 

proiectare (faza PT) și asistență tehnică 

din partea proiectantului, nr.18960 din 

12.12.2019 aferente proiectului 

“Reabilitare şi modernizare: DJ 109E: 

Rus – Buzaș -Lozna, km 28+320 - 

49+350” 

- 2021 
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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” 

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 

- 2019 

Reabilitare: DJ 191C: Nușfalău 

– Crasna – Zalău - Creaca  

S-a semnat Contractul nr.1483 din 

04.02.2019 de “Servicii de 

supraveghere a execuției lucrărilor 

(dirigentare de șantier) în cadrul 

proiectului : Reabilitare: DJ 191C: 

Nușfalău – Crasna – Zalău - Creaca” 

S-a semnat Contractul nr.9562 din 

05.07.2019 de Reabilitare drum 

județean DJ 191C: Nușfalău – Crasna – 

Zalău - Creaca 

- 2021 

SC 5 Reabilitarea/ modernizarea 

drumurilor județene, poduri 

Valea Crasnei, Șimleu Silvaniei - 

Moiad 

Consiliul Județean 

Sălaj 

 

- 

- 2017- 2020 

SC 7 Campanii de control și 

monitorizare a activităților 

industriale din zonele rurale și 

implementarea de măsuri 

Agenția pentru 

protecția mediului 

Sălaj 

Atribuțiile sunt îndeplinite în procent 

de 100 % prin obligațiile legale impuse 

titularilor, prin autorizațiile de mediu 

emise pentru activitățile desfășurate. 

Bugetul de stat anual 
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specifice pe tipuri de activitate 

pentru menținerea indicatorului 

PM10 sub valoarea limită 

Garda Națională de 

mediu – Comisariatul 

Județean Sălaj 

Au fost efectuate un număr de 68 

inspecții planificate la agenți economici 

care își desfășoară activitatea în mediul 

rural și dețin surse de emisii de poluanți 

în atmosferă (prelucrare lemn, 

exploatare piatră, prelucrare piatră, 

transport, etc.). 

Bugetul de stat anual 

SC 9 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. 

Agenția pentru 

protecția mediului 

Sălaj 

Atribuțiile sunt îndeplinite în procent 

de 100 % prin obligațiile legale impuse 

titularilor, prin autorizațiile de mediu 

emise pentru activitățile desfășurate. 

Bugetul de stat permanent 

Garda Națională de 

mediu – Comisariatul 

Județean Sălaj 

În perioada martie- septembrie  2019 au 

fost efectuate un număr de 51 controale 

tematice la toate UAT-urile din jud. 

Sălaj, inspecții care au vizat modul de 

gestionare al deșeurilor. 

Bugetul de stat permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


