Nlinisternrl Nlediului

Agen{ia Na{ional6 pentru Protecfia Mediului

Agentia pentru Protectia Mediului Harghita
DECIZII. PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU
Nr.2111.07.2017

AvAnd in vedere:

o

H.G.

o

O.M.

.

'
o
o
o
o

107612004 privind stabilirea procedurii
planuri gi programe;

de real\zare a evaludrii de mediu pentru

de realizare a
11712006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii
evaludrii de mediu pentru planuri 9i programe;
Ghid SEA privind evaluare de mediu pentru planuri 9i programe

teritoriului si urbanism;
aflate
H.G. l000l10l2 privind reorganizarea gi funclionarea ANPM 9i a institu{iilor publice
in subordinea acesteia;
H.G. nr.1912017 privind otganizarea 9i funclionarea Ministerului Mediului ;
cu
O.U"G. nr. 19512005 privind protecfia mediului aprobatd de Legea nr.26512006
modificirile gi compietlrile ulterioare;
Concluziile consultdrilor din gedinfele Comitetului Special Constituit.
de amenajare a

de mediu pentru
Agenfia pentru protec{ia Mediului Harghita decide: emiterea avizului
pianul de Amenajare a Teritoriului Judelului Harghita, titular de plan: Consiliul Jude{ean
Harghita cu condi{ia:
de
respectirii prened"ritor Art. 28r din Legea nr. 4912011 pentru aprobarea Ordonan{ei
protejate, conservarea
urgenl6 a Guvernului nr. s7l}007 privind regimul ariilor naturale
habitatelor naturale, a florei qi faunei sdlbatice
,,Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitdli in ariile naturole protejate
protejate, respectiv al custozilor
se realizeazd numai cu avizul atlministratorilo, oriilo, naturale
oriilor naturale protejate de interes nalional/internalional."
se va solicita qi ob{ine avizul administratorilor, respectiv al custozilor
jude{ul Harghita'
ariilor naturale protejate de interes na{ional/interna{ional care se afli in
avizul de mediu pentru
Aceste avize vor fi depuse la APM Harghita dupi care se va emite
PATJ Harghita.
desfd;urate in cadrul
Deciziade emitere a avizului de mediu a fost luat6 in urma consultarilor
la APM Harghita pentru
qedinlei comitetului Special constituit din data de 11.07.2017 intrunit
emiterea avizului de mediu
analizacalitdlii raportului de mediu cu scopul ludrii deciziei privind
pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judelului Harghita.

prin urmare

ICNNTIA PENTRU PROTECTIA MBDIULUI HARGHITA

I

Cod 530211
Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43,jude{ul Harghita,
12454;Fax' 0266-310041
E-mail: gfice@apmhr.anpm.ro ;Tel. 0266-371313;026d-J

Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luatd ca urmare a analizdrii documentelor depuse, a
parcurgerii etapelor procedurale prevbzute in H"G. nr" 107612004, a informdrii gi consultdrii
publicului. a examindrii punctelor de vedere transmise de autorit[1ile membre ale Comitetuiui
special constituit, pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judelului Harghita, cdt qi a analizdrii
Raportului de Mediu pi completlriior solicitate.
Decizia de emitere a avizului de mediu se bazeazd pe respectarea cerinfelor legislative privind
integrarea in plan a consideraliilor de mediu, identificarea factorilor care condilioneaz[
dezvoltarea, cu evidenlierea aspectelor qi disfunc(iilor critice qi prezentarea strategiei de
amenajare a teritoriului gi programul de mdsuri.

o PATJ Harghita integreazd atdt propunerile qi obiectivele de dezvoltare aprobate ale Planului de
Amenajare a Teritoriului Nafional cdt qi strategiile locale de dezvoltare, dintre care cele mai
relevante sunt:
- Planul National de Ac{iune pentru Proteclia Mediului;
- Planul Local de Acfiune pentru Mediu al Jud. Harghita;
- Planul de Amenajare qi Planul de Management al Bazinului Hidrografic Mureg;
- Master Planulprivind alimentarea cu apa;i evacuarea apelor uzateinjudelul Harghita;
- Programele operafionale sectoriale.

.

La elaborarea PATJ Harshita au fost urmdrite urmdtoarele obiective:

Obiectivul strategic general al Planului de Amenajare a Teritoriului Jude{ului Harghita este dezvoltarea
spaJiald economico - sociald durabild gi echilibratd pe ansamblul teritoriului, in paralel cu protec{i4
conservarea gi reabilitarea mediului natural gi construit prin utilizarea superioard a resurselor locale, precum qi
prin promovarca mai sus{inuti a resuselor regenerabile.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Harghita are caracter director qi reprezintd expresia
spafiald a programului de dezvoltare socio-economicd a judefului pe o perioadd de timp scurt[,
medie qi de largd perspectivd.
Obiectivele specifice formulate pentru domeniile {inti/domeniile/subdomeniile PATJ Harghita precum qi
principalele mdsuri/direcfii de ac{iune ce concurd la fundamentarea politicilor publice privind valorificarea
durabila gi protejarea resurselor naturale, dezvoltarea armonioasd qi echilibratd a tuturor zonelor qi
localitElilor, rcalizarca unei infrastructuri tehnice modeme care sd optimiznze integrarea teritoriului studiat in
shucturile regionale, na{ionale gi europene, prectxn gi conservarea gi protecJia calititii mediului:
- Crearea relatiilor de cooperare/dependen{d intre agezdrile cu ;anse de dezvoltare policentricd;
- Mdrirea mobilit6{ii pe cdile de comunica{ii qi transport in vederea dezvoltdrii gi accentu[rii
relatriilor dintre localitdli ;
- Constituirea sistemului urban Miercurea Ciuc - Odorheir"r Secuiesc ca centre de dezvoltare cu

rol regional gi judefean;
-Valorificarea patrimoniului natural gi cultural prin:

'
'

Ocrotirea gi valorificarea integratd a patrimoniului natural gi cultural;
Utilizarea cu precaulie a fondului fbrestier, a oglinzilor gi cursurilor de apd, a suportului
edafic qi a biodiversit5fii, cu luarea in considerare a riscurilor legate de intensificarea

activitifilor antropice gi schimbdrile climatice.

'

Gestionarea creativd a patrimoniului cultural gi a peisajelor culturale.
Fe parcursul procedurii de evaluare de mediu nu au existat observa{ii din partea publicului.
Raportul de rnediu respecti con(inutul cadru, prevdzut in anexa nr.2 a H.G. 1 07612004.
Autoritatea competentd pentru protecfia mediului a asigurat gi garantat accesul liber la informa{ie
a publicului qi participarea acestuia la luarea deciziei in etapa de definitivare qi avizare din punct

de vedere al protec{iei mediuiui a planului. Astfel au fost mediatizate prin anun{uri in presa
locald: elaborarea planului qi solicitarea de oblinere a avizului de mediu, ?ncadrarea planului in
categoria celor ce necesitd efectuarea evaludrii de mediu, frnalizarea raportului de mediu gi
organizarea dezbaterii publice a acestuia. Documentafia a fost accesibil[ publicului la sediul
APM Harghita pi la Consiliul Jude{ean Harghita, pe durata derulbrii procedurii.
Prezenta decizie se va afiqa pe site-ul APM Flarghita apmhr.anpm.rolReglementiri/Avizul de
mediu qi la sediul acestuia, se va publica in mass-media de cdtre titularul planului conform
modelului anexat prezentei gi pe pagina de intemet respectiv la sediul Consiliului Jude(ean
Harghita.

Decizia de emitere a avizului de mediu poate face obiectul unei acfiuni in justifie conform Legii
contenciosului administrativ nr. 55412004. cu modifi cdrile ulterioare.
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