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Decizia de emitere aviz de mediu
afisata pe site APM Iasi
in data de 12.08.2016
Ca urmare a notificiirii adresate de MUNICIPIUL IASI, cu sediul in bdul Stefan eel Mare si Sfint
nr. 11 , mun. Iasi, inregistratii la APM Iasi, cu nr. 5614/24.05.2016
In urma analiziirii documentelor transmise 9i a verificiirii efectuate la teren;
In urma parcurgerii integrale a etapelor procedurale previizute de HG 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluiirii de mediu pentru planuri si programe;
In urma consultiirilor desfii9urate in cadrul
Ia9i in data de 12.08.2016,

9edin~ei

Comitetului Special Constituit desfii9uratii la APM

In baza OUG 195/ 2005 privind proteq:ia mediului, aprobatii prin Legea 265/2006 cu modificiirile 9i
completiirile ulterioare 9i a HG 1000/ 2012 privind reorganizarea si funqionarea Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului,

Agenva pentru Protectia Mediului

Ia~i

a luat decizia de emitere a avizului de mediu pentru

PLAN DE MOBILITATE URBANA DURABILA PENTRU POLUL DE CRESTERE IASI

Motivele care au stat la baza luiirii deciziei de emitere a avizului de mediu:

o

Obiectivele previizute prin plan sunt in corelare cu Strategia Nationala pentru
Dezvoltare Durabila a Romaniei, Strategia Nationala pentru Dezvoltare Regionala,
Master Planul pentru Transporturi, Programul Operational Infrastructura Mare,
Strategia Nationala privind Schimbarile Climatice 2013-2020

o

Asigurarea aplicarii conceptelor de planificare si management pentru mobilitate durabila
in raport cu conditiile spccifice marilor orase

o

Obiectivele vor fi luate in considerate in realizarea Strategiei de dezvoltare teritoriala
periurbana/metropolitana si a Planului Urbanistic General

o

Politicile si masurile definite in PMUD acopera toate modurile si formele de transport
in intreaga aglomerare urbana, atit in plan public cit si privat, atit privind transportul de
pasageri, cit si eel de bunuri, transport motorizat si nemotorizat, deplasarea si parcarea.

Miisurile propuse pentru varianta finalii a proiectului de plan supuse aviziirii previn
adverse asupra calitiitii factorilor de mediu, dupii cum urmeazii:

~i

reduc efectele

•
Protectia calitdtii aemlui:
proiectul de plan prevede:
~=ganizarea retelei stradale si de drumuri existente care va conduce la fluidizarea traficului in oras sau pe
~~murile publice
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- innoirea parcului auto
- cai noi de tramvai sau redeschideri de cai vechi de tramvai
- organizarea unor spatii de parcare (tip P&R) in vederea reducerii numarului de vehicole care tranziteaza
- sistemele ITS pentru controlul si managementul traficului ce vor contribui si la promovarea si sustinerea
transportului public si a celui de biciclete
- asigurarea unei retele locale si metropolitane pentm biciclete
• Protectia fmpotn'va zgomotului fi vibratiilor :
Proiectul de plan prevede :
Innoirea parcului auto, reorganizarea circulatiei, modernizarea/ reabilitarea drumurilor existente,
asigurarea facilitatilor pietonale care sa contribuie la descurajarea utilizarii de autoturisme pe distante
scurte

• Protectia calitatii solului fi subsolului:
Proiectul de plan prevede pastrarea suprafetelor de spatii verzi .
• Protectia ecosistemelor terestre:
Mentinerea suprafetelor de arii naturale protejate, limitrofe municipiului Iasi, la conditiile actuale
•

Protectia ase:rarilor umane:
Realizarea obiectivelor prevazute in proiectul de plan astfel incit sa fie asigurat confortul locuitorilor
din zona.
Avizul de mediu se emite cu urmatoarele condifii:
0

•

.

Respectarea prevederilor legisla\iei de mediu in vigoare;
Respectarea masurilor de diminuare a impactului asupra mediului propuse in Raportul de
mediu;
Respectarea condi\iilor impuse in avizele emise de autorita\ile intei:esate.
La varl.anta finala a planului nu au fost inregistrate la APM Ia~i observa\ii ale publicului.
Documentatia a fost accesibila publicului pe toata durata derularii procedurii, la sediul APM

Ia~i

Publicul poate formula comentarii privind decizia de emitere a avizului de mediu in scris la APM Ia~i
in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunptlui in mass-media de ditre titularul proiectului
de plan urbanistic general.
Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
TIV,

SEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI,
UTORIZATII,
(

ing. Maria

.
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