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Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud
Nr.:

G 85 //S· O/-,,<tJ(c

Către:

l\socia\ia Esox Spinning Club Bistriţa

Referitor la:

Informa\ii privind situaţia sitului ROSCI0400

Stimate

domnule

Ca urmare
528/16.01.2012,

Preşedinte

Sorin Moldo\'an,

a solicitării

dumneavoastră,

înregistrată

cu privire la situaţia sitului ROSCI0400

Şieu-Budac

la i\PIII

BN cu numărul

Şieu - Budac, vă comunicăm

unnătoarele:
•

Începând cu dad de 29 noiembrie 2011, odată cu publicarea Ordil/ului m:2387
pell/17I moch/i(area Ordillului milli .../el7llui mediului ii de:::I'OI/dl1idurabile 111:/96-/. / 2007
Plillil/d ill.î/i/uirea regimului de mie lIa/llraM pm/e;'atd a .îi/mii OI'de impOliall/d (OIJJtllli/ard,(a
pmie il//egral/td a re/elei emlogia; ettmpel/e Na/llra 2000 il/ ){omâl/ia, la ni"elul judeţului
Bistri\a - Năsăud s-a instituit regimul de arie naturală protejată pentru u'ei noi
zone, printre care şi ROSCI 0400 Şieu - Budac.

•

ROSCI 0400 Şieu - Budac nu a fost atribuit în custodie, cea de-a patra sesiune de
dare în custodie desfăşurându-se în perioada septembrie - octombrie 2011, pentru
siturile Natura 2000 declarate prin Ordil/uilli mil/ie/emilli medillilli ii de,l'Olteilii durabile
1Ir./96-/./ 200 7 pli"il/d ill.i'/i/uilva regimul"i de mie lIa/llrală plV/e;'a/ă a .îi/mii OI'de impor/all/ă
com/llli/ară, '" parte il//egnlll/ă a re/elei e(ol!{~ia ellropene Na/llra 2000 fII ){omâl/ia, anterior
declarării acestuia.

•

Conform Formularului
Standard pen/m ROSCI 0400 Şieu - Budac la punctul
4.2. Calitate şi importan[:'i
se menţionează: ':ri/ impolialll penll7l pro/e,/ia ihl(ojilllllei
ÎII (ele dllll<irâ"ri /niie.î( ill /01a17 ..peâi de pe!,/i de illlere.î (olJJtlllilar ii al/e / O .•peâi, "'I~ 1111
.1'1111/
de iillere,. colnllili/ar (doar IIlla .îil/gură eJ'leillva::j"ă - CanJJ'Jiu.îgibelio).Cele două râuli
aufo.î/ pu/il/ aledale de "Jlpadmile all/ropi(e. E,.le plill/re pu/il/ele .îilmi dil/ 'fiUluilVill/ia ",re
a '/0,./ de.îeml/a/ penlm a prole;'a ale trei ..-pedi Cobio de il/lere,. (OInul/ilar (â/ ii "Peâa
Aspius
aspius.
I"Oal1e impOliall/ pmlm plV/ejarea popula/iei ,.-peâei de Cobio
ul'anoscopus
dil/ bazil/ul Some,mlui"

•

In raza sitului ROSq

0400 Şieu - Budac, au fost emise acte de reglementare,

perioada

2006-2010,

exploatare

sunt predzute

f\gen\iei

pentru

pentru

Proteqia

un număr

de 20 de balastiere,

Condiţiile

-----~-

AGENTIA
PENTRU
,

de

în actele de reglementare,

care pot fi studiate la sediul

IIIcdiului BistrÎţa-Năsăud,

strada Parcului nr.20, între

orele 8"'-16'''.

~--

în

PROTECTIA
,

MEDIULUI

BlSTRITA-NĂSĂUD
,

Str. P;lrcului. nr.2n, Bistri(;t, jud. Histrip-t--:ă:;ăud,

Cod 4~0035

E-mail: office!lVapmbn.anprn.ro: Tel/Fax. 0263 223 iiJ9; 026322-106-1

Ministerul Mediului şi P:ldurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud
•

După intrarea în vigoare a Ordinuilii 111:2387 pentm modilicarea Ordillului miniJtemlui
mediul IIi li deO}'oltd,ii durabile

/II:

f 964 1 2007 plivind inJtituirea '~gimului

de mie lIaturald

protejatd a Jiturilor de importallld comunitard. ta pCll1e integrantd a relelei e(OI'!.~ieeeuropene
Natura 2000 ÎII l~(}mdnia, acti\-iră\ile ce urmează a se desfăşura

sub incidenta articolului 28 dil/ l~ea
,5712007plizlind

4912011

pentm

pe raza sitului intră

modifitarea ii t'Ompletm~a OUC'

regimlll ariilor natllrale protejate, (O/lJ'e/7'areauabitatelor naturale. a florei ii

./illlllei Jdlbati •.e "i a Ordinului

f 9120 f O pel/tm

el't/luarea admlatd a ejedelor potenliale ale plal/milor

aplVbmra guiduilii

metodologie pl1'z il/d
l

.l'auproiedelor a.wpra miilor I/aturale

protejate de il/ten:J mmtl/litm:

Cu respect,

Proiecte,

Relatii Publice

•

(ft------AGENŢIA PENTRU
S.rr. parcului,

PROTECŢIA l\IEDIULUI

BISTRIŢA-NĂSĂUD

11r.20, Bi~triţ;1. jud. Bi:Hriţa-Năs:'iud, Cod -t:;003S

F-mail: ••ff.ce(vapmbll.allpm.ro; TeI/L",

0~63 ~3

709;O~63 ~24 0(,4

