
ANUNT PUBLIC

SC Rosia Montana Gold Corportation SA anunta publicul interesat asupra deciziei de incadrarea 
planului Modificarea  Planului  Urbanistic  Zonal  pentru  zona de  dezvoltare  industriala  Rosia 
Montana in categoria celor care necesita efectuarea evaluarii de mediu,  conform prevederilor 
H.G. nr. 1076/2004. 

Decizia  s-a  luat  in  urma  reanalizarii  documentelor  depuse  si  parcurgerii  etapelor  procedurale 
prevazute in HG nr.1076/2004, a punctelor de vedere ale membrilor Colectivului special constituit 
emise in cadrul intrunirii acestora la sediul APM Alba precum si a analizarii problemelor semnalate de 
publicul interesat in urma contestarii deciziei de incadrare a planului mentionat.

DECIZIE privind : 
Modificarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona de

dezvoltare industriala Rosia Montana, titular SC Rosia Montana Gold Corporation S.A.

Ca urmare a contestatiei inaintata in termen legal la A.P.M. Alba in numele a 17 organizatii de mediu, 
referitoare la decizia de incadrare pentru planurile mentionate a fost necesar a se convoca Comitetul 
special constituit , conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004, in vederea analizarii contestatiei, 
reanalizarii planului si deciziei de incadrare. 

In urma discutiilor purtate in cadrul Comitetului Special Constituit la data de 19.10.2006 precum si a 
punctelor de vedere exprimate de reprezentantii autoritatilor membre ale comitetului s-a luat decizia 
finala de incadrarea planului mentionat in categoria planurilor care necesita efectuarea evaluarii de 
mediu , acesta incadrandu-se in domeniul de reglementare al H.G. 1076/2004, respectiv :

-  Planul se pregateste pentru domeniile de amenajarea teritoriului si urbanism, industrie, inclusiv 
activitatea de extractie a resurselor minerale. 
-   Planul supus reglementarii in anul 2006 , in afara dezvoltarilor propuse in cadrul PUZ adoptat in 
anul 2002 , stabileste cadrul pentru dezvoltarea unor proiecte care se regasesc in Anexele 1 ( pct. 
5.2. ) si 2 ( pct. 1 e , 2a , 10 a, 10 g ), ale H.G. nr. 918/2002, respectiv : cariere de minereu auro- 
argintifer Orlea ( S= 45 ha ) si Jig ( S= 18 ha ), cariera de gresii ( Paraul Porcului , S= 4,5 ha ), cariera 
de anrocamente ( Sulei , S= 11,33 ha ), baraj de ape acide in Valea Rosiei ( S= 16,83 ha ) ; 
defrisarea in scopul schimbarii categoriei de folosinta a ternului. 
-   Impactul asupra mediului datorat acestor dezvoltari nu a fost detaliat si analizat in Evaluarea de 
mediu la nivelul anului 2002 , parte din ele fiind doar mentionate ca o etapa ulterioara de dezvoltare. 
-   Este posibila afectarea Zonei Centrale Istorice Rosia Montana datorita dezvoltarii propuse in planul 
PUZ - Zona industriala elaborat in anul 2006.

Se considera ca majore modificarile aduse Planului Urbanistic Zonal pentru Zona de dezvoltare 
industriala elaborat si adoptat in anul 2002, proiect nr. 4548/2002, de actualul plan PUZ pentru zona 
de dezvoltare industriala Rosia Montana elaborat in 2006- Proiect nr. 4729/2006- avand ca proiectant 
general IPROMIN S.A Bucuresti si proiectant de specialitate S.C PROIECT ALBA S.A, luand in 
considerare urmatoarele criterii :
-  apar diferente semnificative in cadrul propunerilor din bilanturile teritoriaale  ale  PUZ-ului adoptat in 
anul 2002 si PUZ 2006, respectiv : suprafata zonei studiate : S =  1614 ha in anul 2002 si 1650,88 ha 
in anul 2006 ; suprafete cariere de exploatare  de suprafata : 119 ha in anul 2002 si  205, 47 ha in 
anul 2006 ; cariere de anrocamente : 0 ha in anul 2002 si 15,88  ha in anul 2006., halde  S= 54 ha in  



anul 2002 si S= 209,04 in anul 2006 ;  uzina de procesare , S = 32 ha in anul   2002 si S= 51,8 ha in 
anul 2006;  zona de protectie a industriei , S= 722 ha in anul  2002 si S= 515,12 ha in  anul 2006; 
baraj si lac ape acide, S=  0 ha  in anul 2002  si S= 16,83 ha in  anul 2006.

Acestea conduc la moficarea substantiala a relatiei cadru natural - cadru construit, a gradului de 
ocupare si utilizare a terenurilor fata de propunerile din PUZ 2002 ;
-  generarea unui impact negativ asupra PUZ - Zona istorica Rosia Montana datorat implementarii 
PUZ -Zona de dezvoltare industriala elaborat in anul 2006, centrul istoric si zona de protectie a 
acestuia fiind inconjurate de obiective industriale care ar putea avea efecte semnificative asupra 
acestuia

In PUZ-UL elaborat la nivelul anului 2002 la analiza impactului planului asupra centrului istoric s-au 
luat in considerare doar dezvoltarile din partea S - SV a localitatii nefiind analizat impactul de mediu 
generat de dezvoltarile din zona Vsi NV a zonei istorice . 
- Relationarea existenta intre PUZ - Zona industriala de dezvoltare Rosia Montana si Planurile 
Urbanistice Generale ale localitatilor Rosia Montana, Abrud, Bucium si Campeni. 

In conformitate cu prevederile HG 1076/2004, titularul planului are obligatia de a face publica aceasta 
decizie, printr-un anunt urmand a transmite catre APM Alba pana la data de 27.10.2006 documente 
doveditoare privind mediatizarea anuntului.

23.10.2006
APM ALBA


