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Referat de aprobare 

 

 

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) 

și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

reprezentând instrumentul de prezentare și motivare a proiectului de ordin privind aprobarea 

Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș. 

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 21 alin. 

(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale,  a  florei și faunei sălbatice, cu modificările și 

completările ulterioare.. 

Conform prevederilor art. 2 lit. b) din Legea nr. 95/2016 privind înființarea Agenției 

Naționale pentru Arii Naturale Protejate și pentru modificarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale,  a  florei și faunei sălbatice, printre atribuțiile principale ale ANANP se regăsește 

„verifică și avizează măsurile de conservare, planurile de management și regulamentele ariilor 

naturale protejate, pe care le înaintează, conform prevederilor legale în vigoare, la autoritatea 

publică centrală pentru protecția mediului, apelor și pădurilor, în vederea aprobării”.  

Planul de management al sitului Natura 2000 ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș a 

fost elaborat de către Asociația Biounivers, în calitate de beneficiar al proiectului "“Elaborarea 

a 3 Planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba” cod MySMIS 102369.   

 În sensul celor mai sus menționate, Planul de management al sitului Natura 2000 

ROSCI0313 Confluență Mureș cu Arieș a obținut Avizul Agenţiei Naţionale pentru Arii 

Naturale Protejate nr. 67/R/STAB/26.06.2019. De asemenea, planul de management a parcurs 

evaluarea strategică de mediu conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, în urma căreia 

a fost emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, Decizia etapei de încadrare nr. 

5779/02.09.2019. 

   Scopul planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0313 Confluență Mureș cu 

Arieș este asigurarea conservării habitatelor naturale și a speciilor de interes comunitar pentru 

care a fost desemnat situl.  

Prezentul Plan de management descrie aria naturală protejată, evaluează starea de conservare 

a fiecărei specii și a fiecărui habitat de interes conservativ, defineşte obiectivele, precizează 

acţiunile de conservare necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul 

ariei, în conformitate cu obiectivele de management ale acestora. De asemenea, sunt prezentate 

planul de activităţi şi planul de monitorizare a activităţilor. 
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Planul de management a fost pus în consultare publică pe pagina web a autorității publice 

centrale pentru protecția mediului, la secțiunea transparență decizională, pentru o perioadă de 30 

de zile lucrătoare, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul de Ordin 

privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0313 Confluență 

Mureș cu Arieș. 
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