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AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
1641/28.02.2011
Gitre,
Primiiria ora~ului AGNIT A
Str. Piata Republicii nr. 19 judo Sibiu

DECIZIA
PRIVIND

ETAPA DE iNCADRARE

A PLANULUI

:

PUZ Statie de epurare ora§ Agnita, titular Primaria ora§ului Agnita, situat in Agnita teren
inscris in CF 100645-domeniul public al ora§ului Agnita
Av:lnd in vedere:

.
.
.

Prevederile Hotiicirii Guvemului nr.l076/2oo4 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluiiriide mediu pentru planuri si progcime ;
Notificarea primei versiuni a planului inregistratiila ARPM Sibiu cu nr. 1641din 10.02.2011
ConcluziileconsultiiriiComitetului special constituit in cadrul ~edinteidin data de 16.02.2011

Agentia Regionalii pentru Protectia Mediului Sibiu stabileste:

PUZ Statie de epurare ora§ Agnita, titular Primaria ora§ului Agnita, situat in Agnita teren
inscris in CF 100645- domeniul public al ora§ului Agnita, nu are efect semnificativ asupra
mediului, prin urmare nu este necesara efectuarea evaluarii de mediu.
Motivatia

·
.
·

deciziei :

Planul este intocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului si urbanism - scopul siiu fiind
eliberarea de sarcini a terenului pe care a fost proiectatii statia de epurare;
Planul face cadru pentru proiecte listate in Anexa 2 a HG 445/2009 punct 11 c, dar proiectul
imbundtdprea sistemelorde alimentarecu apd, canalizare[i epurarea apeloruzate din oT"aful
Agnita- finantat
prin miisura ISPA 2003/RO/16/P/PA013-05,
a fost supus procedurii de evaluare a impactului
~idetine acord de mediu ;
Amplasamentul propus este situat in situl Natura 2000 RO SPA 0098 Podi~l Hartibaciului, dar
este in intravilanul ora~ului Agnita; de~i la data la care proiectul a fost supus evaluiirii impactului
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procedura de evaluare adecvaci nu era legiferata, considerentele privind proteqia habitatelor ~i
speciilor pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 au fost luate in considerare

Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
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