@
AGENTIA REGIONAL.\ PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU
Nr.9683/23.08.2011
CATRE
FILIP ALEXANDRU COSMIN
SIBIU, str. Costin Miron, nr. 15, judo SIBIU
DECIZIA
PRIVIND ETAPA DE iNCADRARE A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU
"Creare acces ~i constmire sdiri acces" in Sibiu, str. Vasile Milea, nt. 11,bi. 11,sC. C, ap. 33
Avand in vedere :
./"

·

Notificarea nr. 9683/25.07.2011, depusa la Agentia Regionala pentru Proteqia Mediului Sibiu,

·

Prevederile Hotararii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a

evaluarii de mediu pentru planuri si programe,
Conduziile consultarii Comitetului special constituit din data de 10.08.2011,
Agentia Regionala pentm Protectia Mediului Sibiu stabile~te:
Planul Urbanistic de Detaliu "Creare acces ~i constmire scari acces", in Sibiu, str. Vasile
Milea, nr. 11, bi. 11, sc. C, ap. 33, are ca obiectiv construirea unei scari de acces direct din exterior in
apartamentul situat la parterul blocului. In apartamentul pentru care se propune un acces direct din
exterior funqioneaza un cabinet stomatologic. Pentru realizarea accesului din exterior sunt necesare
urmatoarele lucdri: construirea unei scari de acces din beton care sa asigure accesul direct din exterior in
sala de a~teptare a cabinetului stomatologic, desfiintarea parapetului ferestrei din sala de a~teptare ~i
transformarea ferestrei in gol de acces direct din exterior. Conform Certificatului de Urbanism nr.
876/31.05.2011, amplasamentul se afla in intravilanul municipiului Sibiu, adiacent zonei centrale. PUDul dispune de urmatorul bilant teritorial: suprafata terenului 435,50mp; suprafat?i constructii 226,05mp;
circulatii pietonale, trotuare 51,80mp; zona verde 157,65mp.
Planul nu are efect semnificativ asu ra mediului
rin urmare nu este necesara
efectuarea evaluarii de mediu.
Motivele care au stat la baza deciziei sunt urmatoarele:

·

,...

.:. Planul este intocmit pentru sectorul amenajarea teritoriului ~iurbanism, determina utilizarea unei
arii relativ mici, la niveilocai.
.:. Refacerea zonei verzi afectata de lucdrile exterioare.
.:. Planul nu reglementeaza suprafete de teren situate in reteaua de arii naturale protejate.
Planul urmeaza sa fie supus procedurii de adoptare, fara aviz de mediu.
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