ANUNT PUBLIC
U.A.T. COMUNA OANCEA, anunta publicul interesat asupra deciziei A.P.M. Galati de incadrare
fara evaluare de mediu a planului ,,Planul de Amenajament pastoral al pajistilor din comuna
Oancea”, amplasat in comuna Oancea, jud.Galati.
Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost:
- prin obiectivele sale specifice, planul nu propune proiecte care vor genera activitati
economice cu potential impact semnificativ asupra mediului;
- probabilitatea producerii efectelor negative in urma implementarii planului este foarte
redusa;
- implementarea obiectivelor planului nu va determina efecte negative ireversibile si nici
efecte de natura transfrontaliera;
- planul intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari
si completari prin Legea nr.49/2011, intrucat amplasamentul se suprapune ariile naturale
protejate ROSCI0105 Lunca Joasa a Prutului Inferior, ROSPA0130 Carja Mata-Radeanu,
ROSPA0070 ,,Lunca Prutului Vladesti-Frumusita” si Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului
Inferior;
- din parcurgerea listei de control pentru etapa de incadrare in procedura de evaluare adecvata
conform Ord.MMP nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea
adecvata a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate
de interes comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, rezulta ca implementarea
obiectivelor planului nu poate avea efecte negative asupra speciilor si habitatelor de interes
comunitar;
- amenajamentul nu include actiuni de constructie care sa produca modificari fizice in ariile
naturale protejate;
- pe amplasamentul planului si in imediata apropiere a acestuia nu exista habitate naturale
si/sau specii salbatice de interes comunitar ce pot fi afectate de implementarea planului;
- planul nu afecteaza direct sau indirect zonele de hranire/reproducere/migratie;
- nu se vor produce deseuri solide care ar putea afecta specii/habitate de interes comunitar;
- planul nu va duce la izolare reproductiva a unei specii de interes comunitar sau a speciilor
tipice care intra in compozitia unui habitat de interes comunitar;
- nu se va produce o deteriorare semnificativa/o pierdere totala a unui habitat natural de
interes comunitar sau a unui habitat specific unei specii de interes comunitar;
- planul prevede faptul ca in zona de suprapusa cu ariile protejate de interes comunitar si
Parcul Natural Lunca Joasa a Prutului Inferior nu se vor aplica lucrari de drenare, de secare,
fertilizari chimice si nici nu se vor aplica lucrari de combatere a eroziunii solului,
dezinfestare si nu recomanda aplicarea de amendamente gipsice;
- suprafata amenajamentului este de 853,57 ha;
- in zona analizata prin plan nu au fost identificate riscuri pentru sanatatea umana;
- din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative
potentiale prevazute in anexa I a HG.nr.1076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica
probleme din punct de vedere al protectiei mediului si nu prezinta efecte probabile asupra
zonei din vecinatatea amplasamentului studiat;
- probabilitatea producerii efectelor negative in urma implementarii planului este foarte
redusa;
Observatiile publicului se vor pe primi pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax
0236471009, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

