proiect
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. _____ din____.____2015
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de DUMITRACHE
MARIA cu domiciliul Strada Viceamiral Ioan Murgescu, Nr. 36, Jude
țul CONSTANŢA ,
înregistrată la A.R.B.D.D. Tulcea cu nr. 24275 din 30.09.2015, 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 2.10.2015, că
proiectul “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ANEXĂ PARTER” propus a fi amplasat
în intravilan F12, T8; CC 254, Satul Ilganii de Jos, Comuna Nufăru jud. Tulcea, nu se
supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare
adecvată sunt următoarele:
a) distribuţia speciilor şi/sau habitatelor de importanţă comunitară nu sunt 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,
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argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea
plantelor).
f) După întocmirea listelor de control, conform 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 asupra mediului şi biodiversităţii, singur sau în combinaţie cu
alte proiecte.
II. Localizarea Proiectului:
Amplasamentul se în află în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, sit Natura 2000ROSCI0065 Delta Dunării, în intravilan F12, T8; CC 254, Satul Ilganii de Jos, Comuna
Nufăru jud. Tulcea, UTR 1, zona locuinţe L, cuprinzând teren liber de construcţii.
III. Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Prin documentaţia depusă se propune construirea unei locuinţe (135 mp), cu regim de
înălțime parter+mansardă și a unei anexe (13 mp) cu regim de înălțime parter
2. Suprafața terenului este de 3000 mp, suprafața construită totală propusă este de 148
mp, suprafața desfășurată 283 mp, P.O.T. propus = 4,93 %, C.U.T. propus = 0,094%.
3. Alimentarea cu apă se va realiza din reţeaua de alimentare cu apa a localităţii.
4. Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la reţeaua din zonă.
5. Evacuarea apelor uzate se va face prin racordarea în sistem individual - bazin
betonat vidanjabil cu o capacitate de 5,00 mc, amplasat în limitele amplasamentului.
6. Calitatea apelor uzate - se vor respecta cerinţele NTPA 002/2002 aşa cum sunt
prevăzute în Hotărârea nr. 188 din 28 februarie 2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu completările şi
modificările ulterioare.
7. Deşeurile menajere şi cele inerte rezultate în urma lucrărilor de reabilitare vor fi
depozitate în locuri special amenajate de unde vor fi preluate de agenţi autorizaţi;
8. Se vor respecta prevederile HG nr. 1516/2008 privind aprobarea Regulamentului
cadru de urbanism pentru Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.
9. Procentul minim obligatoriu de spaţiu verde plantat în interiorul parcelei este de
25%. Spaţiul liber dintre clădire şi aliniament va fi plantat cu arbori în proporţie de
minimum 25%. Pentru siguranţa clădirii, arborii se plantează la o distanţă de cel
puţin 5 m de aceasta.
10. Lucrările de organizare de şantier se vor desfăşura numai în cadrul incintei descrise
în proiect. În cazul în care este necesară ocuparea unui alt teren, care nu este cuprins
în proiectul depus la sediul ARBDD, se vor obţine toate avizările legale necesare;
11. La terminarea lucrărilor, executantul are obligaţia curăţării zonelor afectate de orice
materiale şi reziduuri, a refacerii solului în zonele unde acesta a fost afectat de
lucrările de excavare, depozitare materiale, staţionare de utilaje.
12. Se interzice executarea altor lucrări neprevăzute în documentaţia tehnică;
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13. Respectarea celorlalte prevederi specifice în vigoare, precum şi a celor apărute
ulterior emiterii prezentei decizii;
14. Evitarea zgomotelor suplimentare care ar putea deranja speciile (populatiile) din
perimetrul siturilor Natura 2000 ROSCI0065 Delta Dunãrii, ROSPA 0031 Delta
Dunării şi Complexul Razim –Sinoie.
15. Nu se vor recolta, captura, distruge, vatama sau ucide exemplarele aflate în mediul
lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic; Nu se aduc în perimetrul
R.BD.D. specii alohtone.
16. Lucrările prevăzute în proiectul de investiţii 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.
17. 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.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvată şi evaluării impacului asupra mediului.
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.
GUVERNATOR,
LUCIAN EDUARD SIMION
Director Executiv
Ing. Viorica BÎSCĂ
Şef Serviciul Reglementare Autorizare
ing. Adriana Popescu
Şef Serviciu Biodiversitate, Adminstrarea Patrimoniului Natural,
Ing. Ion MUNTEANU

Întocmit: Ecolog. Raileanu Gabriela
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