
                     ORDIN  Nr. 36/2016 din 11 ianuarie 2016 

pentru aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în 

regimurile de evaluare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 

104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 

EMITENT:     MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din 1 februarie 2016 

 

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării 

nr. 96.342/DM/ 28 decembrie 2015, 

    ţinând seama de prevederile art. 7 lit. b) şi art. 8 lit. i) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea 

aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, 

    în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea 

şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, 

 

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin: 

 

    ART. 1 

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de 

evaluare A a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea 

nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 

1. 

    ART. 2 

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de 

evaluare B a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea 

nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2. 

    ART. 3 

    Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de 

evaluare C a ariilor din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea 

nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3. 

    ART. 4 

    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

    ART. 5 

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

    ANEXA 1 

 

                         LISTA 

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a 

ariilor din zone şi aglomerări 
  



 

 

 
 



    ANEXA 2 

 

                         LISTA 

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a 

ariilor din zone şi aglomerări 

 

 

 

 



     ANEXA 3 

 

                         LISTA 

cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a 

ariilor din zone şi aglomerări 

 

 

 



 

 
  


