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La nr.    519    din    27 octombrie 2020   

Consiliul raional Cahul
str. Piața Independenței, 2, or. Cahul

Primăriilor Mocovei, Bucuria, Lucești,
Tătărăști, Huluboaia, Tartaul de Salcie,

Lopățica, Taraclia de Slacie, Burlacu, Spicoasa,
Borceag, Frumușica, r-nul Cahul

DECIZIA

         evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate

   Urmare solicitării nr. 519 din 27.10.2020 privind efectuarea evaluării prealabile a impactului asupra mediului,

adresată de către  Consiliul raional Cahul, pentru activitatea planificată ,,Aprovizionarea cu apă potabilă a

localităților Moscovei, Bucuria, Lucești, Tătărăști, Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopățica, Taraclia de Slacie,

Burlacu, Spicoasa, Borceag, Frumușica", înregistrată la Agenția de Mediu cu nr. 2172/1-3695 din 02.11.2020,

în baza prevederilor Legii nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Ghidului cu

privire  la  executarea  procedurilor  privind  evaluarea  impactului  asupra  mediului,  aprobat  prin  Ordinul

ministrului  agriculturii,  dezvoltării  regionale și  mediului  nr.  1  din 04.01.2019,  Vă comunicăm rezultatele

desfășurării procedurii de evaluare prealabilă.

    În procesul de efectuare a analizei informației, au fost luate în considerație cele descrise din cererea de

evaluare  prealabilă  și  materialele  anexate  s-a  determinat  planificarea  realizării  lucrărilor  de  construcție  a
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apeductului magistral cu lungimea de 52 km ce va asigura cu volumul necesar de apă potabilă 14 localități din

r-nul Cahul, inclusiv Moscovei, Bucuria, Lucești, Tătărăști, Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopățica, Taraclia

de Slacie, Burlacu, Spicoasa, Borceag, Frumușica și conectarea lui la sistemul centralizat de aprovizionare cu

apă și canalizare (AAC) Cahul. Vor fi asigurate cu accesul la apă circa 4825 gospodării cu o populație de 17

mii persoane.

    Terenurile publice pe care este planificată activitatea sunt amplasate în extravilanul localităților atribuite

temporar în baza Deciziilor Consiliilor locale.

   Captarea apei se va asigura din sistemul de aprovizionare a or. Cahul, din 2 rezervoare existente cu volumul

de 1500 m3, fiecare, situate pe platforma stației existente de pompare nr. 5, or. Cahul, de unde apa va fi pompată

spre stația de pompare nr. 4 proiectată, ulterior distribuită gravitațional spre localități. Consumul total de apă

estimat este în volum de 2348,9 m3/zi, 30 litri/sec.

   În scopul identificării potențialelor efecte asupra mediului și estimarea gradului semnificativ al acestora în

cazul dezvoltării proiectului, au fost întreprinse acțiuni secundare de analiză și verificare a datelor furnizate.

Aceste acțiuni,  de regulă,  presupun efectuarea studierii  detaliate a caracteristicilor activității  planificate și

amplasamentului, după cum urmează:

verificarea localizării amplasamentului în planul de urbanism și poziția acestuia față de areale sensibile
învecinate;

verificarea actelor legislative care prevăd și nu permit,  realizarea proiectului în prealabil,  fără
efectuarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și obținerea eventuală a acordului
de mediu sau avizul expertizei ecologice de stat, precum și verificarea prevederilor normative, care
restricționează sau expres interzic amplasarea și realizarea acestui gen de activitate planificată;
aplicarea criteriilor de selecție prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 86/2014 pentru a determina
necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului și a identifica:

dacă proiectul supus analizei are sau nu efecte semnificative asupra mediului,
posibilitatea apariției unei acțiuni/efect ca o consecință a caracteristicilor sau amplasării
proiectului, atât în faza de construcție, cât și în fazele de funcționare și dezafectare,
posibilitatea stabilirii măsurii/scării și estimarea semnificației efectului identificat asupra
mediului,

stabilirea necesității sau lipsei efectuării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, în
baza gradului semnificativ al efectelor identificate și estimate.

   În rezultat, se constată că activitatea planificată ,,Aprovizionarea cu apă potabilă a localităților Moscovei,

Bucuria, Lucești, Tătărăști, Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopățica, Taraclia de Slacie, Burlacu, Spicoasa,

Borceag, Frumușica",  intră sub incidența Legii nr. 86/2014, fiind încadrată în lista activităților planificate

pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului), din anexa nr. 2, la pct

10. ,,Infrastructuraˮ, lit. j) Instalaţii de apeducte pe distanţe lungi (magistrale de 5 km şi mai mult), realizarea

proiectului nu se permite fără efectuarea procedurii de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului și
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obținerea acordului de mediu sau, după caz, a avizului expertizei ecologice de stat.

   În acest context, având în vedere cele menționate, precum și necesitatea obținerii deciziei evaluării prealabile

a impactului asupra mediului a activității planificate, în baza prevederilor art. 2, 4, 5 și 10 din Legea nr. 86/2014

privind  evaluarea  impactului  asupra  mediului  și  Ghidului  cu  privire  la  executarea  procedurilor  privind

evaluarea impactului asupra mediului, Agenția de Mediu, în calitate de organ emitent a actelor permisive în

domeniul mediului, în limita competențelor funcționale stabilite prin Regulamentul cu privire la organizarea și

funcționarea  Agenției  de  Mediu,  aprobat  prin  Hotărârea  Guvernului  nr.  549/2018  (Monitorul  Oficial  al

Republicii Moldova, 2018, nr. 210-223, art. 603) și a altor acte normative speciale, care prevăd respectarea și

implementarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în conformitate cu legislația Republicii

Moldova, decide că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, dar este necesară

eliberarea avizului expertizei  ecologice pentru activitatea planificată ,,Aprovizionarea cu apă potabilă a

localităților Moscovei, Bucuria, Lucești, Tătărăști, Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopățica, Taraclia de Slacie,

Burlacu, Spicoasa, Borceag, Frumușica".

   Totodată, reieșind din particularitățile specifice ale locului de amplasare a activității planificate, la elaborarea

documentației de proiect se vor respecta următoarele condiții:

Documentația de proiect va fi elaborată și coordonată în corespundere cu cerințele actelor legislative și1.
documentelor normative în vigoare.
Respectarea prevederilor Legii nr. 1538 din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.2.
Respectarea prevederilor Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.3.
Respectarea prevederilor Legii nr. 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor4.
rîurilor și bazinelor de apă.
Depozitarea conform cerințelor normative și predarea ulterioară a tuturor tipurilor de deșeuri formate în5.
perioada de construire și funcționare agenților economici autorizați în domeniul respectiv, conform
prevederilor Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile.
Informarea, de către autorităţile administraţiei publice locale şi inițiatorul activității planificate, a6.
populaţiei despre activitățile planificate şi asigurării procesului participativ la luarea deciziei în etapele de
proiectare şi amplasare. Temei: art. 3 alin. (d) din Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia
mediului înconjurător.
Respectarea prevederilor Legii  Nr. 239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.7.

    Iniţiatorul proiectului, Consiliul raional Cahul va afişa obligatoriu Decizia în termen de 3 zile, la sediul

său şi o va  publica pe pagina sa web oficială sau pe o altă pagină/adresă web oficială contractată.

    Autoritatea  administraţiei  publice  locale,  primăriile  s.  Moscovei,  Bucuria,  Lucești,  Tătărăști,

Huluboaia, Tartaul de Salcie, Lopățica, Taraclia de Slacie, Burlacu, Spicoasa, Borceag, Frumușica, r-nul

Cahul, pe al cărui teritoriu se va desfăşura activitatea planificată va publica în termen de 3 zile anunţul elaborat

conform modelului din anexa nr. 5 la Ghidul din 04.01.2019, pe propria pagină web oficială şi îl va afişa la
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sediul propriu şi alte locuri de interes public din raza localităţii.

   Iniţiatorul proiectului şi/sau titularul documentaţiei are obligaţia de a notifica în scris autoritatea competentă

despre orice schimbare a aspectelor tehnice, considerate necesare pentru activitatea planificată care a parcurs

doar procedura de evaluare prealabilă sau întreaga procedură de evaluare a impactului asupra mediului, precum

şi  în  cazul  apariţiei  modificărilor  de  altă  natură,  care  prin  evoluţia  lor  au  schimbat  aspectele  fizice  în

amplasament şi au apărut după emiterea deciziei etapei prealabile, acordului de mediu, avizului de expertiză

ecologică la documentaţia tehnică la proiect, şi anterior emiterii autorizaţiei de construire.

   Notificarea se elaborează în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.18 la Ghidul din 04.01.2019 şi se

transmite în termen de 10 zile autorităţii competente care a emis ultimul act din procedura de evaluare a

impactului asupra mediului, în scopul revizuirii (reconsiderării) noilor aspecte şi transmiterii unui nou punct de

vedere. La fel, dacă iniţiatorul renunţă la realizarea proiectului se va informa în scris autoritatea competentă

emitentă despre acest fapt.

   Prezenta decizie face obiectul procedurii de contencios administrativ. Exercitarea căilor de atac poate fi

efectuată  în  ordinea procedurală  de contestare  a  actelor  administrative stabilită  în  Codul  administrativ  al

Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320).

  Anexa: Anunțul public – una fila.               
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