Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse CEL MAI FRUMOS LOC
SRL, cu sediul în comuna Ticvaniu Mare, numărul 77, judeţul Caraș-Severin, înregistrată la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 1472 din data de 11.02.2022 și a
completărilor ulterioare cu nr. 4039 din 13.04.2022 și nr. 7593 din 14.07.2022, în baza Legii
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 11.05.2022 și a
completărilor înregistrate cu nr. 7909 din 25.07.2022, că proiectul:
„CONSTRUIRE COMPLEX TURISTIC CU UNITĂȚI SEPARATE DE CAZARE ȘI
AMENAJARE PARCĂRI AFERENTE”

propus a fi amplasat în comuna Văliug, zona Crivaia, CF 32679, CF 32680, jud. CaraşSeverin,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate ,
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului
sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 12, litera c) – sate
de vacanţă şi complexuri hoteliere în afara zonelor urbane şi amenajările aferente și punctul
2, litera d) foraje de adâncime, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului, în
special, alin. 3) foraje pentru alimentarea cu apă;
b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3:
1. Caracteristicile proiectului
a) mărimea proiectului:
▪ Prin proiect se propune realizarea unui complex turistic de dimensiuni reduse cuprinzând 7
unități de cazare.
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