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DBCIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE IVIEDIU
pentru PUG - ORA$ BUMBE$TI JIU
'['itular: O]RA$ BUMBB$TI JIU

Decizia s-a luat avAnd in vedere:
- prevederile H.G. nr. 107612004 privirnd stabilirea procedurit de realizare a evaludrii de
mediu pentru planuri gi programe;
- prevederile O,M. nr, 11712006 Frentru aprobarea Manualului pl'ivind aplicarea
procedurii de realizare a evaludrii de mediu pentru planuri gi programe;
- prevederile OUG nr.5712007 privirLd regimul ariilor naturale protejate, conriervarea
habitatelor naturale, a florei gi faunei sdlbatice, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
- prevederile Ord. nr. I9l20I0 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind
evaluarea adecvatd a efectelor potenliale ale planurilor sau proiectelor asuprit ariilor
naturale protejate de interes comunitar ;
- prevederile Ord. nr. 23B7|20II pentru modificarea Ord. nr. 196412007 privind
instituirea replimului de arie naturald" protejatd a siturilor de importanJii comunitar6, ca
parle integrantd a relelei ecologice europene Natura 2000 in Romdnia
- concluziile consultdrilor din cadruLl qedinlei de dezbatere publicd qi in lipsa
observafiilor din partea autoritdtrilor membre ale grupului de lucru ;ri a publlicului ,
Agenlia pentru Protectia Mediului Gor.j decide:

mediu pcntru: PUG - ORA$ BUMBE$TI JIU
titular: ORA$ BUMBESTI JIIJ

se emite aviz de

a avizului de mediu se bazeazd pe respeotarea cerinlelor
legislative privind integrarea in p1.an a consideraliilor de mediu, identificarea
problernelor de rnediu rezultate oa efect a implementdrii planulu,i, cu luarea in
considerare a aspcctelor relevante aL: stdrii actuale a mediului, inclusiv in oeea ce
Deciziar de emitere

priveste amplrasamentele propuse qi dirstan{a faJa de obiectivele situate irr apropiere.
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S-a asiigurat informarea qi consultarea publicului conform prevederilor HG nr.
I07612004. Pe parcursul procedurii nu s-au inregistrat observalii din parteapublicului..
Decrziit de emitere se concletizeazd, in avtzul de mediu aare este un act
administrativ ce poate face obiectul unei ac{iuni in justi{ie inbaza Legii contenciosului
administrativ nr. 5 5 4 12004.
in conllormitate cu prevederile I{G I07612004, titularul planului are obligr{ia de a
anun\a in miass-media decizia de enritere a avtzului de mediu, in trlrmen dro 5 zile
calendaristici: de Ia data afiqirii acesteia pe Internet de cdtre autoritatea competentd
pentru proteclia mediului.
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