@
AGEN'fIA REGIONAL~ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
Nr.666/28.02.2011
Gitre,
HAIDUC VASILE §i a1tii
Cristian, str. IX, Dr. 11- judo Sibiu
DECIZIA
PRIVIND ETAPA DE iNCADRARE

A PLANULUI:

"PUZ pentru introducere in intravilan a terenului situat in extravilan, pentru functiunea
construire locuinte"
Cristian, extravilan, f.Dr.(CF 100833,nr. cad. 100833)

-

Avwd in vedere :

..I

·
·
·

Prevederile Hotararii Guvemului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare
a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevederile art. 13, alin. 2, pct. 2 din HG
918/2010;
Notificarea inregistratii la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu cu nr.
666/24.01.2011;
Concluziile consultarii Comitetului Special Constituit din cadrul ~edintei din data de
16.02.2011;
Agentia RegionaJa pentru Protectia Mediului Sibiu stabile~te :
"PUZ pentru introducere in intravilan a terenului situat in extravilan, pentru functiunea
construire
locuin,e" - Cristian, extravilan, f.nr. (CF 100833, nr. cad. 100833) studiaza 0
suprafata de 25.300 mp situatii in extravilanul localitiitii Cristian, cu folosinta arabil - conform
Certificatului de Urbanism nr. 61/03.06.2010. Se propune introducerea terenului in intravilan, in
vederea parcelarii pentru construirea de locuinte. Bilant teritorial: S totala
25.300 mp; S
construita maxima
8.780 mp; S gradini, spatii verzi
11.010 mp; S alei, accese pe parcele
2.160 mp; S drum propus
3.350 mp. POT propus 40% ~iCUT max. 1,3.
Alimentarea cu apa se va realiza din reteaua localitatii, pozatii pe prelungirea str. XVIII; pentru
canaliz are, toate retelele se vor proiecta in sistem divizor - conform Avizului de principiu
favorabil SC "APA CANAL" SA - Serviciul Tehnic lnvestitii nr. 15865/17.11.2010.
Planul nu are efect semnificativ
asupra
mediului,
prin urmare nu este necesara
efectuarea evaluarii de mediu.
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.Motivarea deciziei: Arnplasamentul nu se afla situat in situri Natura 2000, este situat in
extravilanul localitatii Cristian, avand folosinta de teren arabil - conform Certificatului de
urbanism nr. 61/03.06.2010. Planul este intocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului si
urbanism, determina utilizarea unei arii relativ mici, la nivellocal.
Planul urmeaza

sa fie supus procedurii

de adoptare

lara aviz de mediu.
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