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Stimată domn, 

 

Primăria Municipiului Timişoara, este titular al planului integrat de calitate a aerului, pentru Municipiul 

Timişoara.  Având în vedere  prevederile Anexei 1 la Ordinul nr. 2202/2020, aglomerarea Timișoara este 

încadrată în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări ( pentru poluanții NO2/NOx și PM10).    

Potrivit art. 20, (1) lit b din HG nr. 257/15.04.2015din H.G. nr. 257/15.04.2015 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 ”, este  necesară publicarea anunţului public într-un ziar de circulație 

locală și/sau județeană, dupa caz, pe pagina de internet a autorității administrației publice locale, instituției 

prefectului. 

Publicul are dreptul de a participa la procesul de luare a deciziilor privind planul menţionat. 

 Propunerea de  plan, poate fi consultată la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul Protecţia Mediului, 

Managementul Deseurilor si Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, Instituţiei Prefectului judetul Timis şi la  sediul 

Agentia pentru Protectia Mediului Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18 A Timisoara, de luni pana –vineri, 

între orele 9.00-12.00, precum și la urmatoarele adrese de internet: wwwprimariatm.ro; 

wwwtm.prefectura.mai.gov.ro. 

Informaţiile privind propunerea de plan, pot fi consultate la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul Protecţia 

Mediului, Managementul Deseurilor și Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, de luni pana –vineri, între orele 9.00-

12.00. 

Comentariile, întrebările sau opiniile pot fi transmise în scris, la sediul Municipiul Timişoara, Serviciul 

Protecţia Mediului, Managementul Deseurilor si Salubrizare, B-dul C.D.Loga nr.1, Instituţiei Prefectului judetul 

Timis) sau utilizând mijloace electronice la adresele:  primariatm@primariatm.ro,  calin.fiat@prefecturatimis.ro 

până la data  01.12.2022 

Atașat va anexăm propunerea de plan și modelul de anunț public.  
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