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de emitere a avizurui ,";:;;!;K;{;;;"'jt"lrt"liXtt i pran urbanistic generar

Avand in vedere Notificarea adresata de coMLrNA $TEF'AN voDA cu sediul in judetul calarasi,comuna Stefan vo,91 str. viorelelor, nr' 114, inregistrata la Agentia pentru protectia Mediuluicalarasi cu nr. 10160/u.08.2021, cu privire la initierea"procesului de-elaborare u,,acru,q,LIZAREAPLANULUT URBANISTTC GENERAL si a REGUL.tvrnNruL LocAL rin unnaNrsM ALcoMtrNEr $TEFAN voDA" amplasat in judetul calarasi, comuna Stefan voda intravilan siextravilan si la realizarea primei versiuni a acestuia, in scopul emiterii avizului de mediu pentruproiectul de plan promovat de titularul sus-mentionat,
- m urma parcurgerii etapelor procedurale prevazute de Hotdrdrea Guvernului nr. 107612004 privind,
stabilirea procedurii de rcalizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe,
- in considerarca analizarii documentelor transmise si i completariloruit"ri-ou.., 

'

- in temeiul prevederilor art.25 alin. (4) din Hotdrdrea Guvernului nr. 1076/200;4,

Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi (A.P.M. Calarasi) decide emiterea avizului de mediupentru proiectul de plan promovat de coMtrNA $TBFAN voD.{ pentru ,,acruar,IZAREAPLANULUT ITRBANISTIC GENERAL si a REGULAMENTUL l,cicar, fn unnaNlsM ALcoMUNEr $TEFAN voDA'o amplasat in judetul calarasi, comuna Stefan voda intravilan siextravilan.
Decizia A.P.M .Calarasi se concretizeaza in Avizur de mediu.
Acestd decizie se aduce la cunostinta, in scris, titularului planului si, de asemenea, se face publicd prin
{t$are pe pagina proprie de Internet a A.P.M. Calarasi, in ziuaurmatoare emiterii ei.Titularul planului are obligafia de a anunfa in mass-media decizia de emitere a avizului demediu, in termen de 5 zile calendaristice de la data afigirii acesteia pe lnteinet de citre ApMCalarasi.

- analizatea calitatii raportului de mediu si a proiectului de plan pe baza documentatiei proceduriiparcurse, a condus la concluzia ca proieclr1l de plan propur sp.e avizare asigura conformarea cuprevederile Hotdrdrii Guvernului nr. {wa/2004, integrand consideraliile justificate cu privire la mediuin pregdtirea planului spre aprobare/adoptare;
- Raportul de mediu, elaborat de ing. Sevastita vraciu, in calitate de persoane atestate de comisia carefunctioneaza sub coordonarea tehnica a autoritatii centrale pentru protectia mediului si care esteformata din experti in domeniu si din cadre tehnice universitare - respecta continutul-cadru prevazut inanexa nr.2laHG. Nr. 107612004:
- concluziile Raportului de mediu sunt favorabile implementarii planului din perspectiva potentialelor
efecte asupra mediului, sens in care releva ca proiectul de plan propu, ,,"q.CTUALIZAREAPLANULUI URBANISTIC GENERAL Si A REGULAMENTUL LOCAL On unnaMSM ALCOMUNEI $TEFAN VODA" amplasat in judetul Calarasi, comuna Stefan Voda intravilan siextravjlan, nu va avea impact semnificativ asupra mediului si nici asupra ariilor naturale protejate;
- pe parcursul derul[rii procedurii de reglementare, publicul a fost ingtiin{at asupra depunerii solicitiriiavizului de mediu pe toate canalele de comunicare, inclusiv prin anunturi repetate in pres6, prin afigarepe pagina de Internet a A.p.M. Calarasi;
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- opiniile intemeiate ale publicului primite cu prilejul dezbaterii publice din data de 10.01.2022, cat si
pe durata procedurii de evaluare de mediu vor fi concretizate in conditii impuse titularului planului
prin Avizul de mediu;

cu lu
nsa cat m

eliberative a
edura de sa amendeze acord

interesati de stabilirea directiilor dezvoltarii spatiale a localitatii:
- misurile de prevenire, reducere gi compensare a efectelor semnificative asupra mediului ce vor fi
inscrise in Avizul de mediu sunt de esenta procedurii de realizare a evaludiii de mediu, aplicatd in
scopul emiterii avizului de mediu necesar adoptdrii planurilor in circumstantele asigurarii unui nivel
inalt de proteclie a mediului.

trativd si
Orice persoani care face parte din publicul interesat gi care se considerd vitimatd intr-un drept al sdu
ori intr-un interes legitim se poate adresa instan{ei de contencios administrativ comperente pentru a
ataca, din punct de vedre procedural sau substan{ial, actele, deciziile sau omisiunile autoritilii publice
competente pentru proteclia mediului, care fac obiectul particip[rii publicului in procedura de realizare
a evaludrii de mediu pentru planuri si programe, prevdzuta de Hotdrdrea Guvernului nr. 107612004, cu
respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 55412004, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Actele sau omisiunile autoritdlii publice competente pentru proteclia mediului care fac obiectul
participdrii publicului in procedura de rcali:zare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe se
atacd, odatd, cu decizia de emitere a avizului de mediu.
Se pot adresa instan{ei de contencios administrativ competente gi organiza[iile neguvernamentale care
promoveazd protecJia mediului gi indeplinesc condiliile cerute de legislaJia in vigoare, considerand ca
acestea sunt vdtimate intr-un drept al lor sau intr-un interes legitim.
SoluJionarea cererii se face potrivit dispoziliilor Legii nr.55 412004, cu modificdrile si completarile
ulterioare.
ina,inte de a se adresa instanJei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din
publicul interesat qi care se considerd vdtdmate intr-un drept sau intr-un interes legitim, trebuie s6
s6licite autorit6tii publice emitente, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunogtinla publicului
adeciziei etapei finale revocarea respectivei decizii
Autoritatea publicd emitenti are obliga{ia de a rdspunde la pldngerea prealabild in termen de 30 de zile
de la data inregistririi acesteia la acea autoritate.
P ro c e dur a adminis tr at iv d pre al ab il d e s te gratuit d.
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