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ANUNȚ PUBLIC 
 
 
 

Primăria municipiului Suceava informează publicul interesat cu privire la 
iniţierea procesului de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru municipiul 
Suceava.  

Ordinul nr. 2202 din 11 decembrie 2020 privind aprobarea listelor cu unităţile 
administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a 
ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, încadrează Municipiul Suceava în regimul de 
gestionare I pentru indicatorul particule în suspensie (PM10) pentru care este necesară 
inițierea Planului de calitate a aerului. 

În conformitate cu prevederile HG nr. 257 din 15 aprilie 2015 privind 
aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de 
acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a calităţii aerului, Planul de 
calitate a aerului pentru municipiul Suceava se va realiza pe baza unui Studiu de 
calitate a aerului și va cuprinde un set de măsuri cuantificabile din punctul de vedere 
al eficienţei lor, pe care titularii activităților poluatoare / Primăria Municipiului 
Suceava trebuie să le aplice astfel încât nivelul particulelor în suspensie (PM10)  să se 
păstreze sub valorile-limită. Măsurile se vor stabili pe o perioadă de maxim 5 ani. 
 

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor 
privind Planul de calitate a aerului pentru municipiul Suceava.  

 
Informaţiile referitoare la iniţierea Planului de calitate a aerului pentru municipiul 

Suceava se pot obține la sediul Poliției locale Suceava – Biroul Protecţia mediului – 
cam. 16 din str. Petru Rareș nr.9, Suceava, la telefonul 0230.212192 interior 190 sau 
folosind adresa de email: birou_mediu@primariasv.ro.  
 

 


