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 adresate de
BUDUREANU ANDREI ȘI SOȚIA LIVIA, cu domiciliul în Municipiul
Caransebeș, strada Cazărmii bl. 21B, sc. A, ap. 8, jud.Caraș - Severin, înregistrată la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 5735 din data de 07.09.2017:
 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările
și completările ulterioare,
 Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea
Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în
subordinea acesteia,
 Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea
Motodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru
proiecte publice și private,
 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
național – Secțiunea a III-a – zone protejate,
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,
cu modificările şi completările ulterioare,
 Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru Aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,
 Ordinului Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea
OM nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a
siturilor de importanță comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice
europene Natura 2000 în România,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 22.08.2018, a
completărilor înregistrate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr.
7430/02.10.2018 și nr. 8031/22.10.2018 că proiectul:
AGENŢIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
strada Petru Maior, numărul 73, Reșița, județul Caraș-Severin, cod 320111
e-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255 223053; 0255 231526; Fax 0255 226729
Pag 1 / 5

„Realizare casă de vacanță în regim P+M”
propus a fi amplasat în intravilanul comunei Turnu Ruieni, sat Zona Muntele Mic,
nr. FN, CF 140, nr. top 3763/1/2/b/1/1/1/1/1/1/1/3 (lot50) jud. Caraş-Severin, nu se
supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de evaluare iniţială în
procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
– proiectul nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în
procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:
a) Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011 – amplasamentul se regăsește în
aria naturală protejată ROSCI0126 Munții Țarcu.
b) Coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului sunt:
Punct
X
Y
1
432040.1744
301409.2193
2
432036.7626
301399.8193
3
432017.9069
301406.4874
4
432021.3187
301415.8874
c) Lucrările de realizare a proiectului nu vor determina modificări fizice
semnificative în aria naturală protejată de interes comunitar.
d) Speciile și habitatele de interes comunitar din cadrul ariei naturale protejate nu
sunt afectate de implementarea proiectului.
e) Proiectul propus nuprovoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor
habitate naturale de interes comunitar.
f) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică
(exploataea apelor de suprafață și subterane, activitățile extractive de suprafață
de sol, argilă, nisip, pietriș, defrișarea, inundarea terenurilor, pescuit,
vânătoare, colectarea plantelor) din cadrul ariei naturale protejate de interes
comunitar.
g) Pe amplasamentul proiectului nu se vor realiza depozite de materiale sau
substanțe care să afecteze speciile și/sau habitatele naturale de interes
comunitar.
h) Proiectul are un impact nesemnificativ, asupra sitului de importanţă
comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu, deoarece prin măsurile propuse în
proiect pentru realizarea şi funcţionarea obiectivelor:
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 nu conduce la fragmentarea habitatelor de interes comunitar,
 nu are impact negativ asupra factorilor care determină menținrea stării
favorabile de conservare a ariei naturale protejate,
 nu produce modificări ale dinamicii relațiilor care definesc structura și
funcția ariei naturale protejate ,
 terenul pe care se propune realizarea proiectului nu se află în zonă strictă
de protecție.
Nu este necesară parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvată.
Condiţiile de realizare a proiectului:
a) Proiectul va fi de interes local, cu o suprafață totală de 200 mp și o suprafață
construită la sol de 96,80 mp.
b) Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş – Severin, documentaţie care a stat la
baza emiterii prezentei decizii.
c) Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism
nr. 18/07.07.2017 prelungit în 09.07.2018, eliberat de Primăria Comunei
Turnu Ruieni.
d) Executarea lucrărilor cu respectarea AVIZULUI nr. 548/13.10.2018 emis de
Agenția pentru Arii Naturale Protejate.
e) Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
a prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de
toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
f) Respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată
prin Legea nr. 49/2011.
În vederea prevenirii și reducerii potențialelor efecte adverse asupra mediului
recomandăm a se lua în considerare următoarele măsuri:
 lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat de coordonatele
geografice STEREO 70 anexate documentaţiei depuse la APM CS;
 circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
 este interzisă decopertarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe o suprafaţă
mai mare decât cea stabilită în proiect;
 se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes
comunitar;
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g) Respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.
h) În cazul unei poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanți, lubrifianți)
în vederea limitării și înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin
utilizarea de materiale absorbante, strângerea în saci, transportul și
depozitarea se vor face în unități specializate pentru eliminare.
i) În cazul producerii accidentale a unui prejudiciu ce afectează obiectivele de
conservare pentru care a fost desemnată aria protejată, se va anunța în cel mai
scurt timp Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin în vederea
stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs
prejudiciul.
j) Respectarea prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor
impuse de toate avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
k) Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone
protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
l) Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare
de materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de
şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de
teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii
legale.
m) Executarea lucrărilor fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în
timpul execuţiei lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării
obiectivului.
n) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
 deşeurile tenhologice se colectează selectiv şi se predau firmelor
specializate în vederea valorificării/eliminării;
 deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi
depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate
de către firma de salubritate pe bază de contract;
 se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor
autorizate;
 se interzice incinerarea deşeurilor.
o) Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de
mediu.
p) Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea și anularea
acesteia, după caz.
Realizarea investiţiei se va face cu respectarea prevederilor documentaţiei
depuse la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin şi a avizelor emise
de alte autorităţi publice.
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În conformitate cu prevederile art. 49, alin. (3) al Ordinului comun
MMP/MAI/MADR/MDRT nr. 135/76/84/1284/2010 la finalizarea investiţiei
titularul va solicita Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin efectuarea
unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei
decizii a etapei de încadrare.
Prezentul act este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, în
condiţiile în care nu intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii
acestuia.
Titularul proiectului are obligatia de a notifica în scris autoritatea competentă
pentru protecţia mediului despre orice modificare sau extindere a proiectului
survenită după emiterea deciziei etapei de încadrare, Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş–Severin urmând a aplica în mod corespunzător, în această
situaţie prevederile art. 22, al. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009.
Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul şi/sau
constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor
sau exploatării acestora, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările
şi completările ulterioare.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a A.P.M. Caraş–Severin se
sancționează conform prevederilor legale în vigoare.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificările şi completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Mihai Dănuț CEPEHA
Şef Serviciu Avize,
Acorduri, Autorizaţii
Marius VODIȚĂ
Întocmit: 3 ex.,
cons. Oana STÎNGU
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