Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
PROIECT
DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 2602 din 11.05.2017
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de S.C. ALGABETH COM
S.R.L. cu sediul in în loc. Brazi Popesti str Parului nr 82 , înregistrată la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Alba cu nr. 2602/17.03.2017, in baza Hotararii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului si a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfaşurate în cadrul
şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.05.2017, pentru proiectul ”Construire birouri,
showroom, hala depozitare, platforme betonate si imprejmuire”, propus a fi amplasat în localitatea
Lancram mun Sebes DN1 f.n. jud. Alba, identificat prin plan de situatrie si plan de incadrare in
zona, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului sunt urmatoarele:
a) proiectul se încadreaza in prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, punctul 10,
Proiecte de infrastructura lit. a) proiecte de dezvoltare a unitatilor/zonelor industriale
b) proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesităţii efectuării
evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009, după cum urmează:
Proiectul propune construirea unui ansamblu de 3 construcții cu destinații funcționale diferite:
clădire birouri – va acoperi nevoile administrative ale beneficiarului, dispunând de birouri,
vestiare, spații sanitare, etc
showroom – este un spațiu de expunere a produselor de piatră, deschis perimetral și acoperit
hală depozitare – asigură nevoile de depozitare ale produselor din piatră
Nu se vor desfășura activități de producție – piatra venind gata prelucrată, fasonată și ambalată
Suprafața: 10673 mp.
Vecinătăți: N –Răcean Marcel, fără construcții, front 137,08 m; S –Feneșer Ghe., fără construcții,
front 156,14 m
E –statul român, fără construcții, front 69,08 m, V – drum acces, desfășurare front 79,27 m
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Căi de acces public: acces direct din drum acces local. Showroom: S=265,12 mp. Hală depozitare,
S= 1158,15 mp.
Clădire Birouri, S= 128,10 mp.
În zonă există toate utilitățile: energie electrică, apă din retea. Evacuarea apelor uzate se
realizeaza in bazin betinat vidanjabil.
Ambalajele rezultate (carton, paleți de lemn) se colectează și se depozitează temporar pe platformă
betonată, până la valorificare/eliminare.

2. Localizarea proiectului
- utilizarea existenta a terenului – curti, constructii, situat în localitatea Lancram mun Sebes DN 1
f.n.;
- relativa abundenta a resurselor si capacit de regenerare a lor: - capacitatea de absorbtie a mediului:a) zonele umede –
b) zonele costiere - nu este cazul
c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul ;
d) parcurile si rezervatiile naturale - nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare –proiectul nu va fi implementat in
perimetrul unei arii naturale protejate sau in sit Natura 200f) zonele de protectie speciala – nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite
h) ariile dens populate - nu este cazul
i)peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul
3. Caracteristicile impactului potential
a) extinderea impactului, aria geografica si numarul persoanelor afectate: c) marimea si complexitatea impactului - redusă pe perioada de execuţie
d) probabilitatea impactului - redusa pe perioada de exploatare
e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - redusa pe perioada de execuţie;
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Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.
445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Marioara POPESCU
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Intocmit,
Delia STANESCU
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Anunt public privind decizia etapei de incadrare

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluare impactului
asupra mediului, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
” Construire birouri, showroom, hala depozitare, platforme betonate si imprejmuire”, propus a fi amplasat
în Jud. Alba, loc. Sebes – lancram DN1 f.n. identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona,
titular S.C. ALGABETH COM SRL S.R.L.,
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM
Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16, precum si la urmatoarea
adresa de internet: office@apmab.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de
19.05.2017.

Data afisarii : 11.052017
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