Anexa 12.1
Rezultatele procesului de consultare a documentului
„PROBLEME IMPORTANTE DE GOSPODĂRIRE A APELOR”
(22 decembrie 2019 - 22 iunie 2020)
Instrumente
utilizate în
Mod de
vederea
primire a
informării
comentariilor/
factorilor
observațiilor
interesați

fax, e-mail

fax, e-mail

Autorii
comentariilor/
observațiilor

Comentarii/propuneri/observații
Luat în
primite din partea
considerare
stakeholderilor
(da/nu)

e-mail, fax

SC Ferro Performance Pigments
România SRL utilizează în
procesul tehonologic apa
prelevată din sursa subterană iar
o eventuală restricționare în
utilizarea acestei surse ar putea
afecta activitatea companiei. De
SC FERRO
asemenea, compania generează
PERFORMANCE
ape uzate care sunt deversate în
PIGMENTS
râul Ialomița pentru care
ROMÂNIA SRL
scăderea limitelor admisibile ale
concentrațiilor indicatorilor de
calitate prevăzuți în autorizația de
gospodărire a apelor ar conduce
la creșterea costurilor de
producție, scăderea productivității
și a dezvoltării locale.

prin poștă

Compania de Apă precizează
faptul că problemele de
gospodărire a apelor din spațiul
hidrografic Buzău-Ialomița au fost
identificate corect și nu au alte
propuneri, comentarii, observații
sau sugestii.

Compania de
Apă Buzău

Justificarea deciziei de includere (sau
nu) a observațiilor

Nu

Corpul de apă subterană din care se
captează apa brută în scop industrial este
ROAG 12- Estul Depresiunii Valahe
(administrat de ABA Argeș-Vedea) evaluat
ca având stare cantitativă și chimică bună
(conform PMB II 2016-2021). Ca urmare
nu sunt necesare măsuri de restricție
privind alimentarea cu apă în scop
industrial. În Planul de Management al
spațiului hidrografic Buzău-Ialomița,
respectiv programul de măsuri nu a fost
prevăzută nicio măsură referitoare la
scăderea limitelor admisibile ale
concentrațiilor indicatorilor de calitate
prevăzuți în autorizația de gospodărire a
apelor emisă pentru SC FERRO
PERFORMANCE PIGMENTS ROMANIA
SRL.

-

-

Instrumente
utilizate în
Mod de
vederea
primire a
informării
comentariilor/
factorilor
observațiilor
interesați

fax, e-mail

e-mail

fax, e-mail

prin poștă

fax, e-mail

e-mail

Autorii
comentariilor/
observațiilor

Agenția pentru
Protecția
Mediului Buzău

Instituția
Prefectului Județ Brăila

Primăria
Comunei Posești

Comentarii/propuneri/observații
Luat în
primite din partea
considerare
stakeholderilor
(da/nu)

APM Buzău sugerează
consultarea Planului de
management al ariei naturale
protejate ROSCI10130 "Lunca
Buzăului" pentru o identificare
corectă a problemelor de
gospodărire a apelor din spațiul
hidrografic Buzău-Ialomița,
respectiv stabilirea unor măsuri
pentru îmbunătățirea mediului
acvatic și a biodiversității.

Instituția Prefectului Brăila
precizează faptul că a analizat
documentul privind problemele de
gospodărire a apelor din spațiul
hidrografic Buzău-Ialomița și nu
are propuneri, comentarii,
observații sau sugestii.
În răspunsul primăriei se
precizează rolul important al
pădurii, ca factor de echilibru al
ecosistemului general având
funcții de protecție, producție,
agrement dar și de reglare a
climei. Importanța este și
decolmatarea albiei râurilor.

Justificarea deciziei de includere (sau
nu) a observațiilor

Nu

Nu este cazul pentru că A.B.A BuzăuIalomița și-a exprimat punctul de vedere în
ceea ce privește măsurile stabilite în
planul de acțiune, ca parte componentă a
planului de management al ariei naturale
protejate (în perioada de consultare a
publicului a documentului) prin solicitarea
reformulării unor măsuri/acțiuni/activități în
vederea respectării legislației specifice din
domeniul apei (măsuri stabilite de comun
acord cu custodele ariei naturale
protejate), actualizarea unor informații etc.

-

-

Nu

