Ministerul Mediului

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 de COMUNA
GÎRNIC reprezentată de Tismanariu Nicolae - primar, cu sediul în comuna Gîrnic,
sat Gîrnic , judeţul Caraş-Severin,, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Caraş-Severin cu nr. 1949 din data de 13.07.2018 și a completărilor ulterioare cu nr.
7531 din 26.07.2019, 7817 din 06.08.2019,
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 28.08.2019 că
proiectul:
„Refacere tronsoane calamitate DC49, km4+990-5+070 și km8+300-8+450, comuna
Gîrnic, jud. Caraș - Severin”
propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Gîrnic, în extravilanul
localității Padina Matei proprietatea comunei, domeniu public de interes local, judeţul
Caraş-Severin,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,
- nu se supune evaluării adecvate ,
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
Justificarea prezentei decizii:
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I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării 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 13, litera a)
Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale
proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau
în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;
b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
Proiectul are ca scop refacerea tronsoanelor calamitate pe DC 49, Km 4+990 –
Km 5+070 și Km 8+300 – Km 8+450, din comuna Gârnic, județul Caraș-Severin.
Drumul Comunal 49 face legătura între Moldova Noua - Padina-Matei și centrul
Comunei Gârnic prin DJ 571A.
Amplasamentul proiectului include 2 tronsoane principale :

Tronsonul calamitat km 4+990 - 5+070
În aceasta zonă, alunecarea de teren este pe o lungime de drum de cca 50m.
În sectiune transversală drumul este în profil mixt, în aval (pe partea stângă a drumului
în sensul de creștere a km) la baza taluzului se află pârâul Valea Mare.
Acțiune propusă :
-taluzarea în amonte cu o pantă de 2:3;
-racordarea pantei de taluz la rigolă;
-excavație în zona de aval alunecată, cu trepte de infrațire de aproximativ 1m;
-realizarea unui zid de sprijin din gabioane pentru protectie anti-erozională;
-compactarea pamântului din amplasament la un grad de compactare minim
D=95% până la partea superioară a drumului;
-realizarea unei protecții din saltea de arocament.

Tronsonul calamitat km 8+300 - 8+450
În această zonă se disting trei alunecari de teren, pe o lungime de drum de cca 150m.
Acțiune propusă :
-realizarea în amonte a unui zid de gabioane pentru a prelua materialul în exces în
timpul ploilor abundente;
-racordarea pantei de taluz la rigolă;
-realizarea unui rând de micropiloți cu diametrul minim de 60cm, solidarizați la
partea superioară cu o grinda de coronament;
o Măsurile și lucrările de consolidare prevazute pentru cele 2 lucrări de consolidare
amplasate pe DC49 Km 4+990 – Km 5+070 si Km 8+300 – Km 8+450 sunt
necesare și asigură protectia taluzurilor drumului atât prin protejarea acestora față
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de acțiunea hidrodinamică a pârâului Valea Mare cât și prin asigurarea stabilității
generale a ansamblului taluz- lucrare de susținere.
 Valoarea totală (inclusiv T.V.A.):

3,414,468.95 mii lei

 Perioada de implementare propusă:
o Durata maximă de realizare a lucrarilor propuse în cadrul proiectului este de 6
luni
 Utilităţi:
- apă: nu e cazul.
- ape uzate menajere: nu e cazul.
- energie electrică: nu e cazul.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: –
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: –
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:
În etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie
– pamânt, piatra - cod 17 05 04 ;
- beton, cod 17 01 01;
Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare
corespunzatoare. Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu
sensibili: sol si apa subterana.
Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor
de desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.
Materialul rezultat va fi incarcat prin mijloace mecanice in mijloacele de transport
si evacuat de pe amplasament
e) poluarea și alte efecte negative: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în
perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru propiet, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor stiințifice: este redus, daca
se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.
g) riscurile pentru sănătatea umană :2. Amplasarea proiectului
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:
2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
- conform Certificatului de Urbanism inițial nr. 65/06.03.2018, emis pe o perioada de
12 luni de Consiliul Județean Caraș – Severin și actualizat prin Certificatului de
Urbanism inițial nr. 76/19.03.2019 emis de Consiliul Județean Caraș – Severin ; regimul
juridic: terenul este situat pe teritoriul administrativ al comunei Gîrnic, în extravilanul
localității Padina Matei proprietatea comunei, domeniu public de interes local.
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2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din
subteranul acesteia: 2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul
b) zone costiere și mediul marin: nu e cazul
c) zonele montane şi forestiere: nu e cazul
d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: aria naturală
protejată Parcul Natural Porțile de Fier, ROSPA0080 Munții Locvei-Almăjului și
ROSCI0206 Porțile de Fier.
e) zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000
desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de
legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a
III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din
domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție
sanitară și hidrogeologică.:.f) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante
pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu e cazul,
g) zonele cu o densitate mare a populației: emisii fugitive de pulberi în suspensie
rezultate în timpul lucrărilor.
h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:
nu se suprapune și nu afectează situri arheologice
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra
mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere
impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și
ținând seama de:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și
dimensiunea populației care poate fi afectată: b) natura impactului: c) natura transfrontalieră a impactului:
d) intensitatea și complexitatea impactului:e) probabilitatea impactului:f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: redusă,
doar pe perioada executării lucrărilor.
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:
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II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării
evaluării adecvate sunt următoarele:
▪ 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, aprobată prin Legea nr. 49/2011 cu modificările şi completările
ulterioare
 locația proiectului : aria naturală protejată Parcul Natural Porțile de Fier,
ROSPA0080 Munții Locvei-Almăjului și ROSCI0206 Porțile de Fier.
 În vederea asigurării menținerii statutului favorabil de conservare a speciilor de
interes conservativ precum și a prevenirii și reducerii potențialelor efecte adverse
asupra mediului, se vor respecta următoarele condiții impuse prin Avizul nr. 1446
din 12.04.2087 emis de RNP ROMSILVA-Administrația Parcului Naturl Porțile de
Fier RA:
● Lucrările se vor desfăşura cu respectarea amplasamentului, conform coordonate
STEREO70 din documentația thnică;
● Se interzice aruncarea/deversarea oricăror tipuri de deșeuri în zonele limitrofe
perimetrului lucrărilor sau în albiile cursurilor de apă;
 În cazul în care lucrările de construcții afectează și starea naturală a terenurilor
limitrofe perimetrului, acestea vor fi renaturalizate, respectiv vor fi aduse la starea
avută anterior începerii lucrărilor de investiții;
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării
evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
 proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
o Lucrarea : „Refacere tronsoane calamitate DC49, km4+990-5+070 și km8+3008+450, comuna Gîrnic, jud. Caraș - Severin” se regăsește în :
 Bazinul hidrografic : Dunăre
 Curs de apă : pârâul Valea Mare (Baron)
 Corp de apă de suprafață : RW 14.1.3.1_B1- Valea Mare (Baron)
 Amplasament: extravilanul localității Padina Matei, mal drept pârâul Valea Mare,
comuna Gîrnic, jud. Caraș-Severin
 Clasa de importanță : IV
 Pentru realizarea investiției, se va respecta Avizul de Gospodărire a Apelor nr.
253/31.07.2019 , cu următoarele condiții impuse prin acesta și anume :
 Lucrarile care se impun pentru refacerea tronsoanelor de drum calamitate sunt:
1. Tronson DC 49 între km. 4-990 - km 5+070
- consolidare cu cutii de gabioane pentru susținerea taluzului malului pârâului Valea
Mare; vor fi executate rânduri de cutii de gabioane cu lungimi de 2,00 m, 2,50 m și 3,00
m, fiecare cu înalțimea de 1,00 m. Lucrarea de sprijinire va avea dimensiunea finală:
lungime L=20,00 m și înălțime h=4,00 m.
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- execuție pereu din piatră brută pe lungimea de 20 m în albia minoră a pârâului Valea
Mare, pentru protecția talvegului; pereul se va proteja cu pinten din beton 1,20 m x 0,70
m, iar cota superioară a acestuia nu va depăși cota talvegului.
-înierbarea taluzului până la partea superioară, unde se va monta parapet metalic tip H3
pe lungimea de 72m;
- execuție rigolă de beton pe partea versantului dealului L=110 m:;
2. Tronson DC 49 între km 8+300 — km. 8+450
- pentru protecția taluzurilor drumului se vor executa lucrari de sprijinire cu gabioane
(partea stângă a drumului) și zid de sprijin pe fundație din micropiloți forați din beton Ø
600 mm L=7,00 m (pe partea dreaptă a drumului - două zone: km. 8+282 — km. 8+327
și km. 8+440 — km. 8+482);
- acest tronson de drum are declivitate mare și nu este în vecinătătea cursului de apă
cadastrat, fiind executate lucrări de stabilitate a corpului de drum, atât pe partea stangă,
cât și partea dreaptă a drumului comunal;
-refacere rigolei din beton L=100 m, respectiv pe 105 m:;
-montare parapet metalic H3 pe 80 m, respectiv pe 100 m.
 Alte aspecte :
Nu se vor realiza lucrări în albia cursului de apă astfel încât să apară ruperi de pantă în
albia cursului de apă.
Pe perioada de execuție a lucrărilor vor fi amplasate toalete ecologice. Fosele aferente
toaletelor ecologice se vor vidanja periodic de către o firmă specializată cu descărcare la
o stație de epurare funcțională.
 Alte prevederi specifice din punct de vedere al gospodăririi apelor :
1. Prezentul act se referă doar la gospodărirea apelor și nu absolvă titularul de obligația
obținerii celorlalte avize/autorizații/acorduri prevăzute de legislația în vigoare
pentru realizarea și desfășurarea acestei activități pe amplasamentul precizat.
2. Beneficiarul și constructorul vor fi pregătiți permanent pentru a lua măsuri și a face
lucrări de apărare la ape mari pentru protejarea lucrărilor aflate în execuție.
3. Se vor respecta cele înscrise în documentația tehnică și nu se vor accepta modificări.
În cazul în care apar modificări fără anunțarea prealabilă a Administrației Bazinale
de Apă Banat cu privire la acestea, vom acționa în consecință conf. Legii Apelor nr.
107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Se vor respecta cele înscrise în
avizele anexate la documentația depusă spre avizare.
4. În zona în care albia este amenajată prin lucrări de apărare/consolidare, obligația de
întreținere, reparare sau refacere a unor astfel de lucrări ca și de întreținere a albiei
în zona amenajată revine celor care au în administrare sau în exploatare lucrările
respective.
5. Lucrările necesare pentru realizarea investiției se vor realiza în așa manieră încât să
nu producă degradarea albiei, malurilor și a zonelor de protecție a acestora și a
zonelor riverane. Orice degradare a porțiunilor afectate va fi suportată de beneficiar,
care are obligația să le aducă la starea inițială.
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6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Lucrările se vor desfășura în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor
specifice de igenizare și nepoluare. Se interzice depozitarea deșeurilor din
construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursului de apă.
Atât beneficiarul, cât și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor
prevăzute în documentația tehnică de fundamentare.
În timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea scurgerii normale
a apelor.
După executarea lucrărilor, constructorul are obligația să curețe albia cursului de
apă de materialele rămase, pentru a nu obtura sectiunea de scurgere.
Lucrările din albia cursului de apă se vor realiza cu respectarea prevederilor
Ordinului M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind “Aprobarea unor măsuri pentru
îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de
amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu
din domeniul apelor”.
La terminarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu
drumurile de acces si cu platformele de lucru.
Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi depozitat în afara zonei
de lucru, fară a afecta scurgerea liberă a a pelor de suprafață.
Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorată
apelor mari sau altor fenomene independente de activitatea de întreținere și
exploatare a lucrarilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.
Pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul și constructorul vor permite în caz de
necesitate accesul și intervenția pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în
caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă.
Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind proiectarea lucrărilor.
Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol execuția altor lucrări hidrotehnice
necesare în viitor.
Pe perioada execuției lucrărilor, se interzice extracția agregatelor minerale din
terasa, din albia și malul cursului de apă, fară avizul autorității teritoriale de
gospodărire a apelor.
În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru
evitarea poluării apelor subterane și de suprafață, luându-se măsuri de prevenire și
combatere a poluărilor accidentale.
Pe perioada execuției lucrărilor, constructorul va fi obligat să aibă în dotare
materiale depoluante care să permită o interventie rapidă in cazul producerii unei
poluări accidentale provocate de utilajele/mijloacele de transport din dotare.
Se interzice "evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau
pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzator, cu respectarea
indicatorilor de calitate la evacuare prevazuți în Hotararea Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, in baza unui
studiu și cu condiția monitorizării acestor ape” {Articolul 16 (1) d"1) din Legea
Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare).
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21. În cazul producerii unor daune riveranilor (efecte distructive sau păgubitoare), din
cauza execuției necorespunzatoare care poate influența defavorabil curgerea apelor,
poluarea apelor, stabilitatea albiei minore și a malurilor, beneficiarul va suporta
integral cheltuielile generate de remedierea acestora.
22. Prezentul aviz nu se refera la stabilitatea și rezistenta lucrărilor propuse.
23. In cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaze,
conducte de apă, lini telefonice și electrice constructorul va lua toate măsurile
necesare de protecție a acestora și se va obține avizul deținătorilor.
24. În cazul în care în zona podului în timpul exploatării va fi intreruptă conectivitatea
longitudinală a cursului de apă se vor executa lucrări de corecție astfel încat să fie
asigurată conectivitatea longitudinală a cursului de apă.
25. Avizul de gospodarire a apelor este un act conform și trebuie respectat ca atare.
 Posesorul avizului de gospodarire a apelor este obligat sa anunte în scris data de
începere a executiei lucrari cu 10(zile) înainte de aceasta emitentul avizului, respectiv
Administrația Bazinală de Apă Banat. ‘
 Înainte de punerea în funcțiune a întregului obiectiv conform documentației tehnice
prezentate spre avizare se va solicita în scris prezența delegatului de la Administrația
Bazinală de Apă Banat în vederea verificării pe teren a modului de executare a
lucrărilor și se va depune totodata documentația necesară pentru obținerea
autorizatiei de gospodărire a apelor.
Condiţiile de realizare a proiectului:
a) Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la Agenţia
pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la baza emiterii
prezentei decizii.
b) 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.
c) Respectarea
prevederilor
Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare.
d) Respectarea prevederilor Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi completările
ulterioare.
e) Protecția așezărilor umane: executarea lucrărilor fără a produce disconfort în
zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
f) Organizarea de șantier:
 Organizarea de santier se va realiza pe o suprafață de maxim 50 mp, pe DC 49 în
localitatea Padina Matei , iar la finalizarea lucrărilor, terenul va fi adus la starea
initial;
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 Organizarea de santier se va face strict pe suprafata terenului pus la dispozitie,
fara a afecta suprafata din carosabil, accesul urmand sa fie realizat prin locurile
indicate;
 Delimitarea organizarii de santier se va face cu o imprejmuire (H=2.00m);
 Materialele vor fi aduse pe amplasamentul proiectului gata de punere în operă și
nu este necesară amenajarea în fronturile de lucru a unor depozite de materiale.
 Se vor amplasa un container de birouri, o cabină de pază , se va amenaja o zonă
de depozitare materiale, precum și o platforme pentru parcarea temporară a
mijloacelor de transport materiale și a utilajelor, atunci când nu execută lucrări.
 După finalizarea lucrărilor, organizarea de șantier se va dezafecta prin demontarea
împrejmuirii, demontarea și transportul containerelor, curățirea locului de orice fel
de deșeuri, refacerea zonelor verzi afectate prin lucrări specifice de scarificare și
însămânțare. Deasemenea, se va realiza debranșarea de la utilități conform
condițiilor impuse de fiecare deținător de utilități în parte. Toate aceste lucrări
intră în sarcina Constructorului/Antreprenorului ;
g) Pe perioda de exploatare a străzilor, curățenia și lucrările de întreținere curentă a
acestora intră în sarcina serviciului de salubritate și gospodărire comunală al
Primăriei.
h) Respectarea prevederilor legale in vigoare conform HG 856/2002 si Legea
211/2011, privind colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv al
deseurilor refolosibile de orice fel.
 deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se depozitează
temporar pe platforme prevăzute în cadrul organizării de șantier şi se predau
firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea antrenării
particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
 respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de
valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005 privind
depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 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;
i) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia
lucrărilor.
j) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în
situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii,
sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului
are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.
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Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial,
actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul
participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării
publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu
ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu,
respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării
aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice
emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare
revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în
termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale
Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Petru Albert SEREȘ
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