Către:
CONSILIUL LOCAL SULINA
Adresa: Sulina, strada I, nr. 180, judetul Tulcea

proiect
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. .......... din ...............
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de CONSILIUL LOCAL
SULINA, cu domiciliul în Sulina, strada I, nr. 180, judetul Tulcea, înregistrată la Administraţia
Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, cu nr. 25807/16.10.2015, în baza Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea
competentă pentru protecţia mediului Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării decide, ca
urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de
26.11.2015, că proiectul „Reabilitare sală de educaţie fizică şi sport liceul Jean Bart″ propus pentru
a fi realizat în intravilanul oraşului Sulina, judetul Tulcea, nu se supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii
1. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare
adecvată sunt următoarele:
a) Nu există pe amplasamentul proiectului şi în imediata apropiere a acestuia habitate naturale
şi/sau specii sălbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea proiectului;
b) Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire, reproducere sau migraţie;
c) Proiectul nu are influenţă directă asupra ariei naturale protejate de interes comunitar, prin
emisii în aer, devierea cursului unei ape care traversează zona, extragerea de ape subterane dintr-un
acvifer compartimentat, perturbarea prin zgomot sau lumină, poluare atmosferică;
d) Proiectul nu va duce la o izolare reproductivă a unei specii de interes comunitar sau a speciilor
tipice care intră în compoziţia unui habitat de interes comunitar;
e) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică (exploatarea
apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol, argilă, nisip, pietriş,
defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea plantelor);
f) După întocmirea listei de control, cnf. Ordinului 19/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra
ariilor naturale protejate de interes comunitar, s-a constatat că investiţia nu are impact semnificativ
asupra mediului şi biodiversităţii, singur sau în combinaţie cu alte proiecte;

A.R.B.D.D. - Ocro teşte natura şi păstrează tradiţiile! ®
Str. Portului 34A, O.P. 3, C.P. 14
820243- TULCEA, ROMANIA
www.rezervatia-deltadunarii.ro

Tel: +40 240 518 945
Fax: +40 240 518 975
www.biosfera-deltadunarii.ro

E-mail: arbdd@ddbra.ro
http://www.ddbra.ro
www.deltadunarii-romania.ro

2. Localizarea Proiectului: Amplasamentul se află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării, sit Natura 2000 - ROSCI0065 Delta Dunării.
Conform PUG aprobat, amplasamentul este situat in intravilan UTR „A” oraş Sulina, jud. Tulcea,
unde sunt admise următoarele funcţiuni: zone de locuit cu regim mic de inaltime dintre care unele
incluse in lista obiectivelor de arhitectura sub protectia CNMASI ( LM ), institutii publice si servicii,
dintre care unele incluse in lista obiectivelor de arhitectura sub protectia CNMASI ( IS ), industrie si
depozitare ( ID ), scuaruri de agrement ( SP ), gospodarire comunala - cu cimitirul inclus in lista
obiectivelor sub protectia CNMASI ( GC ), cai de circulatie navala ( C ), tehnico - edilitare ( TE ),
zone speciale ( S ).
Tip de proprietate – domeniu public al oraşului Sulina.
3. Condiţii de realizare a proiectului:
Suprafaţa totală a terenului este 246 mp.
Prin proiect se propune reabilitarea şi modernizarea sălii de educaţie fizică şi sport, care are
regimul de înălţime P. Accesul în clădire se va realiza pe latura de sud.
Suprafaţa construită existentă
- 183 mp
Suprafaţa desfăşurată existentă
- 183 mp
Alimentarea cu energie electrică: branşament existent.
Alimentarea cu apă: branşare la reţea de apă potabilă a localităţii.
Evacuarea apelor uzate: evacuarea apelor uzate menajere se va face prin racord la reţeaua publică
de canalizare a localităţii.
Apele uzate epurate vor respecta indicatorii de calitate stabiliţi prin NTPA 002/2002 şi prevăzuţi
în HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, completată şi modificată prin HG nr. 352/2005.
Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai în cadrul incintei proiectului.
Gestiunea ecologică a deşeurilor – spaţii special amenajate în vederea colectării selective a
deşeurilor reciclabile şi menajere.
Deşeurile menajere şi cele inerte rezultate în urma lucrărilor vor fi colectate şi depozitate în pubele
în vederea predării acestora serviciilor specializate.
Să cureţe zonele afectate de orice materiale şi reziduuri iar deşeurile revalorificabile rezultate se
vor preda numai unităţilor autorizate să preia acest tip de deşeuri.
Lucrările prevăzute în proiect vor fi executate de către o societate autorizată care va solicita şi va
obţine de la ARBDD Tulcea permisul de desfăşurare a activităţii în perimetrul RBDD.
Deşeurile menajere rezultate din activitatea zilnică în spaţiul de aşteptare, se vor depozita în
pubele ecologice de gunoi, care vor fi ridicate, conform contractului, de către SC ASPL SRL Sulina.
Titularul are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului când
intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare sau cu privire la
orice modificare a condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, înainte de realizarea
modificării.
La finalizarea lucrărilor se va notifica ARBDD Tulcea, în vederea întocmirii procesului
verbal de constatare a realizării lucrărilor şi condiţiilor prevăzute în actul de reglementare emis,
respectiv decizia etapei de încadrare. Procesul verbal întocmit va face parte integrantă din
procesul verbal de recepţie a lucrărilor.
Proiectul nu se încadrează în anexele 1 şi 2 din Hotărârea de Guvern nr. 445 din 8 aprilie 2009,
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
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Proiectul propus nu are impact semnificativ asupra mediului şi nu necesită parcurgerea celorlalte
etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prezenta decizie se eliberează pentru proiectul „Reabilitare sală de educaţie fizică şi sport
liceul Jean Bart” , titular CONSILIUL LOCAL SULINA, conţine 3 (trei) pagini şi se emite în 2
(două) exemplare din care unul pentru titular şi unul la dosarul A.R.B.D.D.
Cu consideraţie,
GUVERNATOR
LUCIAN EDUARD SIMION

Director Executiv
ing. Viorica BÎSCĂ
Şef Serviciu Biodiversitate, Administrare Patrimoniu Natural
ing. Ion MUNTEANU
Şef Serviciu Reglementare Autorizare
ing. Adriana POPESCU
Serviciu Juridic, Contencios Administrativ, Resurse Umane
jr. Marius BRIŢCAN Director Executiv Adjunct

întocmit/BAPN/ Acsentiev Vasilica
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