Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT

Ca urmare a notificării adresate de SC AUTOBEN CLAUDIA SRL prin CRĂCIUN
BENEAMIN - MIRCEA, cu sediul în municipiul Reșița, strada Caransebeșului, nr. 29,
județul Caraș-Severin, privind „PUD - Construire spălătorie auto Self-Service; Ziduri
de sprijin și împrejmuire”, județul Caraș-Severin, situat în municipiul Reșița, str.
Făgărașului, intravilan, CF 38356 Reșița, jud. Caraș-Severin, înregistrată la APM CarasSeverin cu nr. 9076/16.09.2019, pentru derularea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri şi programe, în baza:
 HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
 OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu
pentru planuri şi programe;
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin
 ca urmare a consultării autorităţilor publice participante în cadrul şedinţei
Comitetului Special Constituit din data de 09.10.2019;
 în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 3 pct. a şi a anexei nr. 1 – Criterii pentru
determinarea efectelor semnificative potenţiale asupra mediului din H.G.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri şi programe;
 în lipsa comentariilor motivate din partea publicului interesat,
decide:
Planul Urbanistic de Detaliu – ”Construire spălătorie auto Self-Service; Ziduri de
sprijin și împrejmuire”, situat în municipiul Reșița, str. Făgărașului, intravilan, CF
38356 Reșița, jud. Caraș-Severin, nu necesită evaluare de mediu şi nu necesită
evaluare adecvată şi se va supune adoptării fără aviz de mediu.
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Decizia a fost emisă prin consultarea următoarelor documente anexate la notificare:
 Memoriu de prezentare întocmit de arhitect Ioana – Laura Andreș/SC Design Proiect
Construct SRL;
 Dovada publicării planului în ziarul Jurnal de Caraș-Severin
apărut în data de
12.09.2019 și în data de 16.09.2019;
 Planuri de situaţie şi încadrare în zonă, planșă reglementări urbanistice, reglementări
edilitare, plan circulația terenurilor, posibilități mobilare urbanistică;
 Certificat de urbanism nr. 251/02.07.2019, eliberat de primăria municipiului Reșița;
 Extras CF nr. 38356 Reșița;
 Notificare nr. 7480/11.10.2019 emisă de către Direcția de Sănătate Publică Caraș –
Severin;
 Aviz favorabil nr. 3440/CPP/445/20.09.2019 emis de către AQUACARAȘ SA;
 Acord de principiu nr. 137418/14.10.201 emis de către E-DISTRIBUȚIE BANAT.
1. Caracteristicile planurilor şi programelor cu privire, în special, la:
a) Planul Urbanistic de Detaliu – ”Construire spălătorie auto Self-Service;
Ziduri de sprijin și împrejmuire”, situat în municipiul Reșița, str. Făgărașului,
intravilan, CF 38356 Reșița, jud. Caraș-Severin. PUD-ul crează cadrul pentru
proiecte cu impact redus sau nesemnificativ asupra mediului care nu sunt incluse
în anexa 1 a Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice și private asupra mediului;
b) Planul propus se referă la amenajarea unei spălătorii auto în sistem self – service
pe parcela deținută de beneficiar în suprafață de 1200mp.
 Planul propus se referă la un teren proprietate particulară, situat în intravilanul
municipiului Reșița, în UTR 39a, conform PUG;
 Planul propus se referă la :
- amplasarea pe teren a unei spălătorii auto în sistem self – service cu regim de
înălțime maxim P+2+M;
- sistematizarea terenului prin construirera unui zid de sprijin și împrejmuire;
- realizarea a 5 locuri de parcare destinate publicului;
- amenajări exterioare cu suprafețe plantate, spații verzi , iclusiv realizarea unei
perdele de protecție împotriva zgomotului și a noxelor prin plantarea de
arbori/arbuști.
- realizarea lucrărilor rutiere și tehnico-edilitare necesare creării și modernizării
unei infrastructuri adecvate;
 Suprafața terenului este de 1200 mp mp- teren proprietate particulară, liber de
construcții;
c) Planul nu are influenţe semnificative asupra asupra obiectivelor de protecţie ale
patrimoniului cultural naţional.
2. Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special, la:
a) Efectele asupra mediului sunt nesemnificative şi reversibile în perioada de
valabilitate a planului.
b) Nu este cazul depăşirii valorilor standard pentru cumularea cu alte efecte actuale,
proiectate sau planificate în zonă.
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c) Nu este cazul apariţiei efectului transfrontieră.
d) Nu sunt riscuri pentru sănătatea umană.
e) Nu sunt afectate: patrimoniul cultural naţional, fondul forestier, standardele de
calitate ale aerului.
Obligaţiile titularului:
Condiţii impuse:
 Se vor respecta indicii urbanistici propuși în bilanţul teritorial;
 Se vor respecta prevederile planului privind : modul de ocupare al terenurilor;
reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii; echiparea edilitară; asigurarea
acceselor; amplasarea spaţiilor verzi.
 Respectarea legislației de mediu în vigoare.
 Se vor respecta condițiile impuse prin actele emise de către : Direcția de Sănătate
Publică Caraș – Severin; AQUACARAȘ SA și E-DISTRIBUȚIE BANAT .
Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu:
 Anunțuri publicate în ziarul Jurnal de Caraș Severin aparut în data de 12.09.2019
și în data de 16.09.2019;
 Anunțul și draft-ul deciziei de încadrare a privind „PUD - Construire spălătorie
auto Self-Service; Ziduri de sprijin și împrejmuire” afișat pe pagina de internet
a APM Caraș-Severin;
 Anunț publicat în ziarul Jurnal de Caraș Severin aparut în data de 15.10.2019,
privind decizia etapei de încadrare.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Director Executiv
Petru Albert SEREȘ
Şef Serviciu Avize,Acorduri, Autorizații
Marius VODIȚĂ

Întocmit :
consilier : Oana STÎNGU

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111
E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
Pag 3 din 3

