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AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
7611/01.08.2011

Gitre,
DUMITRU CONSTANTIN
Sibiu, Calea PopHiciinr. 71 sc Cap. 25

DECIZIA PRIVIND ETAPA DE INCADRARE A PLANULUI :
Plan Urbanistic Zonal

-

Construire locuinte P+E zona strazii Triajului, comuna ~elimbar

Avand in vedere :
- Prevederile Hotararii Guvemului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluiirii de mediu pentru planuri ~iprograme;
- Notificarea nr.7611 din 10.06.2011 ~icompletiirile depuse in 20.07.2011 cu nr. 9573
- Concluziile consultiirii Comitetului Special Constituit, in cadrul ~edintei din data de 20.07.2011
Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Sibiu stabileste:

-

Plan Urbanistic Zonal
Construire locuinte P+E zona strazii Triajului ~elimbar, nu se
supune evaluarii de mediu
Motivatia deciziei
Planul este intocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului si urbanism, dar determina utilizarea
unei suprafete relativ reduse la nivellocal.
Problemele de mediu relevante pentru plan au fost solutionate ~i a fost obtinut punctul de vedere
favorabil de la ISU Sibiu.
Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare, tara aviz de me diu.

Avand in vedere distanta sub 700 m dintre limita amplasamentului ~i SC EUROFOAM SRL
unitate industriala care intra sub incidenta Directivei europene SEVESO II transpusa in legislatia
romana prin HG 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate sub stante periculoase, publicatii in Monitorul Oficial Partea I nr. 539 din 08.08.2007 ~i limita
PUZ, recomandiim titularului investitiei sa se informeze cu privire la Raportul de securitate pentru a lua
la cuno~tinta pericolele ~i riscurile la care se expune in cazul producerii unui eveniment clasificat ca
urgenta de clasa A, B sau C.
In cadrul Raportului de securitate intocmit pentru SC EUROFOAM SRL revizuit conform
cerintelor legale, s-a stabilit d amplasamentele situate la 0 distanta mai mid de 470 m de SC
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EUROFOAM SRL se aflii in zona letala, iar pentru categorlile vulnerabile
de locuit) se recomanda respectarea unei distante mai marl de 700 m.

(in care intra §i zonele

~EF SERVICIU REGLEMENTPARI,

log. Loci.
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Into emit dr. Ruxandra HA~EGAN
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