
 
  

 
 

Nr.:  2849/07.03.2011 

 
DECIZIE PRIVIND EMITEREA AVIZULUI DE MEDIU 

pentru 
“Modificare Plan Urbanistic Zonal – zona de dezvoltare industrială Roşia Montană” 

promovat de  
S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A.  

Având în vedere: 
- H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe; 
- O.M. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe; 
- O.M. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa H.G. 

1076/2004. 
 
Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Sibiu decide: 
Emiterea avizului de mediu pentru “Modificare Plan Urbanistic Zonal – zona de dezvoltare industrială Roşia 
Montană”, având ca titular de plan S.C. ROŞIA MONTANĂ GOLD CORPORATION S.A. 
Proiect de plan nr. 4729/2006 depus în 2006 şi completat în 2010 având nr. 4910/2010, întocmit de SC 
IPROMIN SA şi SC PROIECT ALBA SA, forma finală fiind înregistrată la ARPM Sibiu cu nr. 1924/15.02.2011. 
Raport de mediu elaborat august 2007, actualizat în noiembrie 2010, întocmit de SC AMEC 
EARTH&ENVIRONMENTAL SRL România, forma finală fiind înregistrată la ARPM Sibiu cu nr. 
1924/15.02.2011. 
 
Avizul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă 
integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul supus adoptării.  
Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luată ca urmare a analizării documentelor depuse, a parcurgerii 
etapelor procedurale prevăzute în H.G. 1076/2004, a informării şi consultării publicului, a examinării punctelor de 
vedere transmise de autorităţile membre ale comitetului special constituit pentru plan de la nivelul judeţului Alba. 
 
Scopul planului  
Planul Urbanistic Zonal pentru zona de dezvoltare industrială Roşia Montană a fost iniţiat, elaborat şi aprobat în 
2002, adoptat prin HCL nr. 45/2002 şi 46/2002 şi HCL 1/2009. Planul adoptat în 2002 prevede următoarele 
funcţiuni: zonă industrială, zonă de depozitare, zonă căi de comunicaţie, zonă de echipare tehnico-edilitară, zonă 
de protecţie şi zonă de locuit. 
Planul Urbanistic Zonal elaborat în anul 2006 este o modificare a planului adoptat în 2002. Zona studiată are o 
suprafaţă totală de 1650,88 ha. Amplasamentul propus este situat în aria administrativă a patru localităţi: Roşia 
Montană, Abrud, Bucium, Câmpeni, judeţul Alba. Planul creează cadrul pentru definirea reglementărilor 
urbanistice aplicabile pentru zona studiată, având în vedere propunerea de dezvoltare a exploatării miniere. 
   
Procedura de evaluare de mediu pentru plan s-a derulat în conformitate cu H.G. 1076/2004 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 
 
Consultări transfrontieră 
Planul se supune procedurilor de evaluare în context transfrontieră. 
Evaluarea de mediu pentru plan s-a realizat în context transfrontieră, având în vedere efectele potenţiale 
semnificative asupra altor state. Ungaria s-a declarat stat potenţial afectat. 
Consultările transfrontieră au fost desfăşurate, în cadrul relaţiilor bilaterale dintre state, de Ministerul Mediului şi 
Pădurilor. Aceste consultări au fost finalizate conform adresei MMP nr. 79826/DM/22.03.2010, înregistrată la 
ARPM Sibiu cu nr. 1286/05.04.2010.  
Potrivit art. 34, alin. (3) din HG 1076/2004, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului informează 
asupra deciziei de emitere a avizului de mediu orice stat care a fost consultat. 
 
Autorităţi şi instituţii publice implicate în procedură 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba,  Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Alba, Autoritatea de 
Sănătate Publică Alba, Instituţia Prefectului Judeţului Alba, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al 
Judeţului Alba, Primăria Roşia Montană, Primăria Abrud, Primăria Bucium, Primăria Câmpeni, Direcţia Silvică 
Alba Iulia, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Alba, Consiliul Judeţean Alba, 
D.S.V. Alba, A.N. „Apele Române” – Direcţia Apelor Mureş – Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Alba, Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba, Inspectoratul Judeţean de 
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Poliţie Alba, Direcţia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Alba, Sistemul Hidrotehnic Arieş,  Inspectoratul Teritorial 
de Resurse Minerale – CIT Alba, O.S.P.A. Alba, CNCAF Minvest SA Deva – Filiala Roşiamin. 
 
Asociaţii declarate părţi interesate: 
În cadrul procedurii de evaluare de mediu s-au declarat părţi interesate, asociaţii/organizaţii neguvernamentale 
spre care ARPM Sibiu a făcut informări directe asupra problemelor şi invitaţii la dezbaterile publice: 
Asociaţia Alburnus Maior Roşia Montană, Asociaţia Sighişoara Durabilă, Centrul de Resurse Juridice Bucureşti, 
Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu Cluj, Fundaţia Soroş România, Greenpeace Cee 
România 

 
Informarea şi participarea publicului la procedura de evaluare de mediu 
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la informaţie a publicului şi 
participarea acestuia la luarea deciziei în procedura de evaluare de mediu. 
Publicul interesat a formulat observaţii pe tot parcursul procedurii de evaluare de mediu. 
Conform H.G. 1076/2004 au fost publicate în mass-media şi pe pagina de internet a titularului de plan 
www.rmgc.ro, astfel: 

- Anunţuri publice privind declanşarea etapei de încadrare în ziarul Unirea Alba Iulia 28.08.2006 şi 
31.08.2006; 

- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare în ziarul Unirea Alba Iulia din 27.10.2006; 
- Anunţuri  publice în ziarul Unirea Alba Iulia 15 august 2007 şi 18 august 2007 privind disponibilizarea 

planului şi a raportului de mediu; 
- Afişare anunţuri publice privind disponibilizarea proiectului de plan şi a raportului de mediu la primăriile 

din zonă: Abrud, Bucium, Câmpeni, Roşia Montană şi la centre de informare, 21.12.2007; 
- Anunţuri publice privind disponibilizarea planului şi a raportului de mediu în presă 17.12.2007, 

20.12.2007 (Evenimentul zilei Transilvania, România Liberă, Monitorul de Alba, Informaţia de Alba, 
Unirea Alba Iulia), 

- Anunţuri publice privind organizarea dezbaterilor publice asupra proiectului de plan şi raportului de 
mediu pentru plan în presă 09.01.2009 şi 13.01.2009 (Monitorul de Alba, România Liberă, Informaţia de 
Alba, Unirea Alba Iulia); 

- Anunţurile publice au fost afişate la Primăriile din zona planului Abrud, Bucium, Roşia Montană, 
Câmpeni, precum şi la centrele de informare organizate de titular. 

ARPM Sibiu a publicat informări asupra procedurii de evaluare de mediu şi toate documentele planului (în limba 
română şi limba engleză) pe pagina proprie de internet  www.arpm7c.ro, transferate apoi pe 
http://arpmsb.anpm.ro. 
Au fost organizate centre de informare de către APM Alba şi ARPM Sibiu, la sediul autorităţilor, pentru a pune la 
dispoziţia publicului interesat documentaţia de solicitare a avizului de mediu. 
Pentru consultarea publicului au fost organizate dezbateri publice după cum urmează: 

- 30 martie 2009 – Roşia Montană, ora 16,30, la Căminul Cultural din centrul istoric, Roşia Montană nr. 
318, judeţul Alba; 

- 31 martie 2009 – Câmpeni, ora 16,30, la Casa de Cultură Avram Iancu, Piaţa Avram Iancu nr. 6, judeţul 
Alba; 

- 2 aprilie 2009 – Bucium, ora 16.30, la Căminul Cultural Bucium Izbita, judeţul Alba; 
- 3 aprilie 2009 – Abrud, ora 16,30, la Sala de sport a Şcolii cu clasele I-VIII „Avram Iancu”, str. Cloşca nr. 

3-5, Abrud, Judeţul Alba. 
S-a asigurat informarea şi consultarea publicului din Ungaria în cadrul consultărilor transfrontieră. Autorităţile 
competente pentru protecţia mediului din partea ungară au fost invitate şi au participat la dezbaterile publice. 
Publicul interesat a formulat  pe durata derulării procedurii observaţii, propuneri asupra proiectului de plan şi 
raportului de mediu care au fost înregistrate la ARPM Sibiu şi luate în considerare în analiza efectuată. 
 
Consideraţii ce stau la baza luării deciziei de emitere a avizului de mediu 
Analiza calităţii raportului de mediu, efectuată de ARPM Sibiu, a avut în vedere următoarele elemente: 
- respectarea conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr. 2 a H.G. nr. 1076/2004;  
- prezentarea dificultăţilor tehnice, procedurale şi de altă natură care au fost întâmpinate şi explicitarea oricăror 

ipoteze şi incertitudini;  
- prezentarea alternativelor studiate, a motivelor care au stat la alegerea uneia dintre ele, a modului în care 

consideraţiile de mediu au fost integrate în proiectul de plan, precum şi procesul definitivării proiectului ca 
urmare a informaţiilor rezultate pe parcursul evaluării de mediu;  
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- justificarea detaliată a motivelor care au stat la baza eliminării din analiză a anumitor aspecte;  
- luarea în considerare a aspectelor semnalate în timpul procesului de consultare cu alte autorităţi şi cu publicul;  
- prezentarea informaţiilor grafice - hărţi, scheme, schiţe, diagrame;  
- existenţa unui program adecvat de monitorizare a efectelor asupra mediului. 
Pentru analizarea calităţii raportului de mediu, ARPM Sibiu a luat în considerare punctele de vedere primite de la 
celelalte autorităţi, rezultatele consultărilor cu publicul, rezultatele consultărilor în context transfrontieră cu 
Ungaria. 
 
Luarea în considerare a observaţiilor publicului interesat 
În considerarea observaţiilor formulate de public Agenţia Regională Pentru Protecţia Mediului Sibiu a solicitat 
completarea proiectului de plan şi refacerea raportului de mediu cu evaluarea aspectelor semnalate. Forma finală a 
planului şi a raportului de mediu înaintate autorităţii de mediu includ aceste elemente. Documentele în limba 
română şi engleză au fost postate pe pagina de internet a ARPM Sibiu http://arpmsb.anpm.ro şi pe pagina de 
internet a titularului de plan. De asemenea, sunt disponibile la sediul autorităţii de mediu şi sediul titularului de 
plan. 
Au fost luate în considerare observaţiile şi comentariile publicului interesat justificate şi pertinente pentru faza de 
planificare. Detaliile tehnice privind proiectul minier vor fi relaţionate procedurii de obţinere a acordului de 
mediu, derulată de autoritatea centrală pentru protecţia mediului.  
 

- Luarea în considerare a Planului Urbanistic Zonal Centrul Istoric Roşia Montană 
Planul Urbanistic Zonal  Centrul Istoric Roşia Montană este în curs de avizare, acesta având drept scop crearea 
cadrului legal pentru implementarea măsurilor de protejare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural al 
zonei. Raportul de mediu ia în considerare acest proiect de plan (subcap. 2.2.1. Planuri şi programe la nivel local 
din Cap. 2.2. Legătura cu alte planuri şi programe). Prin avizul de mediu se va impune respectarea cerinţelor de 
protecţie pentru patrimoniul cultural al zonei, în acord cu prevederile legale în vigoare şi deciziile autorităţilor. 
Asupra aspectelor privind patrimoniul cultural al zonei a fost consultată Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 
Patrimoniu Naţional Alba, prin  adresa nr. 395/19.04.2010 instituţia şi-a exprimat acordul cu documentaţia 
planului promovat de SC Roşia Montană Gold Corporation SA, cu condiţia respectării legislaţiei cu privire la 
protejarea monumentelor istorice/situri arheologice precum şi punerea acestora în valoare din perimetrul descris 
în documentaţie. 

- Evaluarea de mediu pentru proiectul minier Roşia Montană 
Efectuarea evaluării de mediu pentru planuri şi programe conform H.G. nr. 1076/2004 nu exclude aplicarea 
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzută pentru proiecte. 

- Compatibilitatea cu Planul de închidere a exploatării de stat al CNCAF Minvest Deva Filiala Roşiamin 
Asupra acestor aspecte a fost consultat Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, urmare 
analizei instituţia menţionată precizează prin adresa 250.207/28.04.2010 că activităţile de închidere şi ecologizare 
prevăzute a se realiza prin Planul de Încetare a Activităţii al CNCAF Minvest SA Deva nu interferează cu 
activităţile SC Rosia Montană Gold Corporation SA. 
Cap. 2.2.1.5. din Raportul de mediu include datele şi informaţiile relevante privind  Planul de Încetare a Activităţii 
(PIA) al CNCAF Minvest SA Deva Filiala Roşiamin, precum şi punctul de vedere al autorităţii competente 
consultată în cadrul procedurii de evaluare de mediu. 

- Efectele suspendării şi anulării ceritificatelor de urbanism 78/2006 şi 105/2007 
În conformitate cu HG 1076/2004 privind evaluarea de mediu pentru planuri şi programe, documentaţia de 
solicitare a avizului de mediu trebuie să conţină o parte scrisă şi o parte desenată. Prezentarea certificatului de 
urbanism nu este o cerinţă legală în această procedură. 

- Efectele constatării de către Curtea de Apel Alba prin decizia 75/CA/2007 pronunţată în Dosarul 1411/107/2007 a 
nelegalităţii Hotărârilor de Consiliu Local Roşia Montană 45 şi 46/19 iulie 2002 de aprobare a Planului Urbanistic 
General al Comunei Roşia Montană şi a Planului Urbanistic Zonal Zona de Dezvoltare Industrială 

Aşa cum s-a comunicat şi anterior de către A.R.P.M. Sibiu părţilor interesate, decizia nr. 75/CA/2007 a Curţii de 
Apel Alba-Iulia nu anulează pe calea acţiunii principale HCL 45 şi 46/2002 ale Consiliului Local Roşia Montană. 
Prin decizia amintită a fost admisă excepţia de nelegalitate cu privire la hotărârile respective. În plus ARPM Sibiu 
nu a fost parte în dosarul menţionat. În 2009, HCL 1/2009 emisă de Consiliului Local Roşia Montană a 
reconfirmat situaţia de fapt. 

- Procedura de consultare prealabilă în comunităţile direct afectate conform Ordinului Ministerului Lucrărilor Publice şi 
Amenajării Teritoriului nr. 176/N din 16 august 2000 pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind 
metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic Zonal indicativ GM-010-2000". 

Pentru planul analizat autorităţile administraţiei locale pentru teritoriile administrative aflate sub amprenta planului 
au emis hotărâri de consiliu, în urma analizării observaţiilor populaţiei, conform prevederilor legislaţiei de 
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urbanism şi amenajarea teritoriului. Aceste documente sunt ataşate documentaţiei. Respectarea de către autorităţile 
administraţiei publice locale a procedurilor legale aplicabile, depăşeşte competenţa materială a autorităţii de mediu. 

- Indicarea surselor bibliografice în cadrul Raportului de mediu 
La capitolul 12 din cadrul raportului de mediu sunt prezentate sursele bibliografice. 

- Respectarea cerinţelor de protecţie pentru ape 
În cadrul raportului de mediu sunt prezentate date şi informaţii la nivelul de detaliu necesar fazei de planificare. 
Autoritatea de gospodărire a apelor este autoritatea competentă care impune valori limită pentru indicatorii de 
calitate ai apelor şi monitorizarea acestora, potrivit legislaţiei în vigoare. Planul a fost evaluat de autoritatea 
competentă pentru gospodărirea apelor şi reglementat prin Avizul de gospodărire a apelor nr. 200/19.08.2010, 
emis de A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş. 

- Monumentele naturale Piatra Despicată şi Piatra Corbului 
În cadrul proiectului de plan şi a raportului de mediu (cap. 2.2.1) sunt prezentate informaţii şi date privind 
elementele protejate incluse şi în Legea nr. 5/2000. Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul 
Academiei Române a exprimat un punct de vedere favorabil reamplasării monumentului Piatra Despicată prin 
adresa nr. 316/01.07.2002.  

- Suprafeţe ocupate de păduri pe teritoriul aflat sub amprenta planului 
Urmare completărilor solicitate, s-au detaliat în plan informaţiile privind pădurile, respectiv în bilanţurile teritoriale 
existente şi propuse, inclusiv pe tipuri de proprietate şi în cadrul raportului de mediu (cap. 2.3.2).  

- Amplasamentul de strămutare Piatra Albă   
Evaluarea impactului implementării planului asupra populaţiei prezentată în cadrul Raportului de mediu, cu luarea 
în considerare şi a efectelor strămutării, evidenţiază forme de impact negativ sau pozitiv pentru acest factor. De 
asemenea, Raportul de mediu stabileşte măsurile de prevenire/diminuare a efectelor. Programul de monitorizare al 
planului include indicatori specifici pentru această componentă, inclusiv realizarea funcţiunilor din locaţia propusă 
pentru strămutare Piatra Albă.   
 

- Studiul privind opţiunile populaţiei  
Datele au fost actualizate în anul 2009 şi sunt incluse la pct. 2.8. în Memoriul de prezentare al planului completat. 

- Evaluarea evoluţiei probabile a mediului în situaţia neimplementării planului „alternativa 0”  
Aspectele relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile în situaţia neimplementării planului  
propus au fost evaluate, concluziile fiind prezentate în cadrul cap. 3.3. şi 8.1. din raportul de mediu. Alternativa 
zero, respectiv neimplementarea planului, a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se 
compară celelalte alternative pentru diferitele elemente ale proiectului minier ce fac obiectul planului urbanistic 
zonal analizat. 

- Luarea în considerare şi integrarea cerinţelor şi obiectivelor stabilite prin următoarele planuri, politici şi strategii: 
a) la nivel naţional: Planul Naţional Strategic de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013; Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013; 
Programul Naţional de Închidere a Minelor şi Reconversia Zonelor Miniere; Master Planul şi Planul de Acţiune pentru Dezvoltarea 
Turismului Naţional 2007 –2026; Strategia Naţională şi Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului; Schema de 
Dezvoltare Socială a Comunităţilor Miniere (SDSCM), componentă a proiectelor "Închiderea minelor şi atenuarea impactului 
social" şi "Închiderea minelor, refacerea mediului şi regenerare socio-economică"; Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional 
Secţiunea a III - a Zone Protejate; Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VI - a Turismul  
b) la nivel regional: Programul Operaţional Regional; Planul de management la nivel bazinal Mureş; 
c) la nivel judeţean : Strategia de Dezvoltare a Judeţului Alba în curs de elaborare de către Programul Naţiunilor pentru Dezvoltare 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Alba şi Primăria Alba-Iulia; Planul Judeţean şi Local de Analiză şi Acoperirea Riscurilor.  
d) la nivel local: Planurile de amenajament silvic al localităţilor implicate; Strategia Locală de Dezvoltare a oraşului Abrud; Plan de 
dezvoltare a activităţilor alternative mineritului   
Legătura cu planurile sus menţionate a fost evaluată, raportul de mediu (capitolul 2.2.) evidenţiind relaţia între 
PUZ analizat şi obiectivele specifice ale acestora.     
Nu au putut fi identificate şi luate în considerare următoarele planuri: Planul privind hazardul la nivel regional şi 
judeţean, Planul regional şi local pe sănătate,  Planul Naţional privind Dezvoltarea Zonelor Montane. 

- Certificate de atestare pentru elaboratorii Raportului de  Mediu pentru plan 
Documentele privind atestarea evaluatorilor au fost înaintate autorităţii de mediu. 

- Metodologia utilizată pentru predicţia efectelor 
Metodologia utilizată pentru evaluarea efectelor planului propus este prezentată în capitolul 6, punctul 6.6.1. 

- Conformarea planului cu prevederile HG nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor şi cu Legea nr. 451 
din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului 

Planul nu intră în conflict cu prevederile HG 349/2005 şi cu documentele de planificare în domeniul gestiunii 
deşeurilor. Peisajul este un aspect de mediu luat în considerare, pornind de la capitolul 4 al raportului de mediu. 
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Raportul de mediu evidenţiază o formă de impact negativ semnificativă la scară locală asociată modificării 
definitive a reliefului, stabilind măsuri în vederea atenuării impactului.  

- Studii privind starea sănătăţii populaţiei  
A fost elaborat „Studiul de impact asupra stării de sănătate în zona protejată pentru a stabili activităţile şi 
mobilarea zonei protejate, şi studiul de impact asupra stării de sănătate la nivelul zonei”. Studiul şi documentaţia 
planului au fost supuse analizei autorităţii de sănătate publică, fiind emisă notificarea nr. 182/23.04.2010 care 
confirmă respectarea normelor privind sănătatea publică prin instituirea zonei de protecţie sanitară. De asemenea, 
autoritatea de sănătate publică a stabilit obligaţia monitorizării indicatorilor specifici ai stării de sănătate ca şi 
condiţie iniţială demarării activităţilor şi pe parcursul acestora. 

- Evaluarea impactului asupra componentei biodiversitate 
A fost realizată evaluarea efectelor asupra biodiversităţii datorate implementării planului, detaliate în cadrul 
planului şi raportului de mediu. Pentru categoriile de impact identificate ca negative s-au stabilit măsuri de 
prevenire/diminuare şi indicatori specifici prin programul de monitorizare. Amplasamentul planului nu se 
suprapune şi nu se învecinează cu arii naturale protejate de interes naţional, comunitar (situri Natura 2000), 
internaţional.  

- Ecologizări pentru zonele afectate de exploatările miniere anterioare. 
Responsabilitatea ecologizării zonelor afectate de exploatările miniere anterioare de pe teritoriile de sub amprenta 
planului revine titularului de plan în situaţia implementării proiectului, în cazul neimplementării responsabilitatea 
revine statului român. Pentru teritoriile din afara perimetrului planului responsabilitatea ecologizării revine statului 
român. 

- Necesitatea depunerii certificatelor de descărcare de sarcină arheologică la faza de planificare 
ARPM Sibiu a solicitat un punct de vedere de la autorităţile cu competenţe în domeniul emiterii acestora, 
rezultând în acest sens faptul că nu este necesar certificatul de descărcare de sarcină arheologică la această fază. 

- Evaluarea potenţialului impact al implementării planului asupra surselor de alimentare pentru localitatea Bucium 
S-a realizat analiza sistemului de alimentare cu apă şi a potenţialului impact asupra surselor de alimentare cu apă 
pentru această localitate, nefiind identificat un impact potenţial. Programul de monitorizare a efectelor 
implementării planului conţine obiective şi indicatori de monitorizare privind prevenirea/eliminarea poluării 
apelor subterane şi a apei potabile în zona de influenţă, inclusiv sursele individuale de apă din Bucium. 
 
Puncte de vedere ale autorităţilor interesate/avize emise: 

- Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Direcţia Generală Resurse Minerale, adresa nr. 
250.207/28.04.2010; 

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, adresa nr. 81013/16.06.2010; 
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 200/19.08.2010, emis de A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinală 

de Apă Mureş; 
- A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinală de Apă Mureş, adresa nr. 3696/IC/23.04.2009; 
- Comentariile din partea autorităţilor ungare transmise prin intermediul autorităţilor centrale pentru 

protecţia mediului, adrese nr. 113053/AF/15.05.2008, 114320/DEP/13.06.2008, 6184/12.12.2008, 
33075/AF/23.01.2009, 10629/DLB/16.04.2009, 11911/DLB/17.08.2009, 73112/DM/12.11.2009. 

- Ministerul Mediului şi Pădurilor, adresa nr. 79826/DM/22.03.2010 privind finalizarea consultărilor 
transfrontieră; 

- CNCAF Minvest SA Deva – Filiala Roşiamin, adresa nr. 569/17.04.2008; 
- RNP Romsilva, Direcţia Silvică Alba, adresa nr. 2350/22.04.2010; 
- Instituţia Prefectului Judeţul Alba, adresa nr. 7359/G/DS/12.05.2010; 
- Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Alba, adresa nr. 395/19.04.2010; 
-  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba, Notificare asistenţă de specialitate sănătate publică nr. 

182/23.04.2010; 
- Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Alba Iulia, adresa nr. 221/14.05.2008; 
- GNM – Comisariatul Judeţean Alba, adresa nr. 418/04.05.2009; 
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba, adresa nr. 2839/06.05.2009; 
- Consiliul Judeţean Alba, adresa nr. 5026/VIA1/30.04.2009; 
- ISU “Unirea” al Judeţului Alba, adresa nr. 260991/15.05.2009; 
- Drumuri şi Poduri Locale Alba, adresa nr. 1581/23.04.2009; 
- Primăria comunei Roşia Montană, adrese nr. 6162/17.10.2006; 2216/30.04.2009, 2779/12.04.2010; 
- Primăria oraşului Câmpeni, adrese nr.  8368/17.10.2006, 5443/07.04.2009; 
- Primăria Bucium, adresa nr. 1252/23.04.2009. 
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Procedura administrativă şi contencios administrativ 
Decizia de emitere a avizului de mediu poate face obiectul unei acţiuni în justiţie conform Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare. 
 
Prezenta decizie se referă la emiterea în conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004 a avizului de mediu pentru 
“Modificare Plan Urbanistic Zonal – zona de dezvoltare industrială Roşia Montană”. După obţinerea AVIZULUI 
DE MEDIU, titularul are obligaţia de a supune acest plan procedurii de adoptare, dar numai în forma avizată de 
autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 
Decizia privind emiterea Avizului de mediu nu ţine loc de autorizaţie de construire, nu conferă dreptul de a 
executa lucrări de construcţii.  
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente pentru protecţia 
mediului şi a publicului revine titularului planului, iar răspunderea pentru corectitudinea studiilor şi evaluărilor 
revine autorului acestora, conform art. 21 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


