Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
P[ROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 8285/ 12.09.2017

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA IGHIU prin
RUSU TRAIAN primar, cu sediul/domiciliul in jud. Alba, com. Ighiu, sat Ighiu,str. Principala,
nr.56, inregistrata la APM Alba cu nr. 8285/31.08.2017 , 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,
APM Alba decide ca urmare a consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza
Tehnica din data de 13.09.2017, ca proiectul ,,Modernizare strazi si drum vicinal in localitatea
Ighiu, com. Ighiu, jud. Alba” , propus a fi amplasat in jud. Alba,comuna Ighiu, sat Ighiu,
intravilan si extravilan sau identificat prin plan de incadrare in zona, plan de situatie, Inventarul
bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ighiu; Oferta de donatie
nr.8154/04.08.2017,conform cu Certificatul de Urbanism nr. 178/21.08.2017, nu se supune
evaluarii 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 incadreaza in prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 10 e)
– Proiecte de infrastructura;construire de drumuri;
b)caracteristicile proiectului : b1) marimea proiectului : conform certificatului de urbanism nr.
178/21.08.2017 emis de Consiliul Judetean Alba: teren in suprafata totala de 8100 mp aferenta
unei lungimi totale de 1,463 km ,conform Listei cu inventarul bunurilor ca apartin domeniului
public al comunei Ighiu; Oferta de donatie nr. 8154/04.08.2017; amplasament : intravilan si
extravilan sat Ighiu, comuna Ighiu, jud. Alba ; teren- domeniul public al comunei Ighiu, sat Ighiuzona de utilitate publica cu folosinta actuala : strada , zona de utilitate publica cu drept de
proprietate/administrare : domeniul public al comunei Ighiu si HCL 77/2017 privind acceptarea
ofertei de donatie. Terenul nu este inclus in lista monumentelor istorice si/sau alenaturii ori in zona
de protectie a acestora.Strazile ce fac obiectul acestui studiu au o lungime proiectata de 1463 m si se
afla in intravilanul si extravilanul localitatii Ighiu.Lucrarile se realizeaza in apropierea unui curs de
apa si a liniei electrice de 20 KV, strazile propuse pentru modernizare .
Conform cu memoriul de prezentare depus , traseul proiectat se desfasoara pe trama stradala a
comunei Ighiu. Zona studiata se afla la iesire din localitatea Ighiu, pe partea dreapta a DJ 107 H
intre km 13+970 si km 14+210. Aceasta consta dintr-o trama stradala alcatuita din 4 aliniamente
astfel : strada 1 in lungime de 301,7 m, strada 2 in lungime de 333,6 m, strada 3 inlungime de 380,9
m; strada 4 – drum vicinal – in lungime de 446,8 m. Pe toata strada modernizata s-au proiectat una
sau doua benzi de circulatie, respectiv profiluri transvarsale cu elementele constructive : profil tip 1
– parte carosabila 1x4 m, panta transversala in aliniament 1x2,5% , covertit; incadrarer sistem cu
borduri de ciment 10x15 cm, santuri inafara platformei betonate, viteza de proiectare – 25 km/h;
lungimea tramei modernizate – 0,4468 m. Profil 2 : latime carosabil – 1x3,5 m, panta transversala in
aliniament – 1x2,5 % , covertit, incadrare sistem cu borduri de ciment – 10x15 cm, santuri in afara
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platformei betonate; viteza de proiectare – 25 km/h; lungimea tramei modernizate – 1,0162
km.Principalele categorii de lucrari sunt : terasamente, zone stabilizari teren fundare, capace camine
de ridicat, lucrari pentru aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori > sistem
rutier, borduri, lucrari pentru amenajrea intersectiilor cu alte drumuri laterale : amenajarea
interrsectiilor cu drumul judetean DJ 107 H: Sstrada 1 la km 14+198,138 – partea dreapta, strada 2
la km 14+0,83,108 – partea dreapta, strada 3 la km 13+981,688 – partea dreapta , lucrari pentru
colectarea si evacuara apelor pluviale : santuri la marginea platformei cu sectiuni pavate , podete
latelare, lucrari pentru siguranta circulatiei - semnalizare rutiera.
Alimentarea cu apa – nu este cazul.
Alimentarea cu energie electrica : de la reteaua electrica stradala.
b2) Cumularea cu alte proiecte: - .
b3)Utilizarea resurselor naturale – in cantitati limitate in faza de
construtie: organizarea de santier nu presupune prepararea in cadrul amplasamentului a betonului
si mortarului folosit in activitatea de constructie .
b4) Productia de deseuri – deseuri rezultate in urma activitatii de
constructie si deseuri menajere.Deseurile rezultate din activitatea de constructie vor fi colectate si
predate catre firme specializate in vederea eliminarii lor. Deseurile menajere vor fi colectate
selectiv si vor fi predate pe baza de contract catre firme specializate.
b5) Pe perioada functionarii exista emisii in mediu in urma activitatii
de constructie;
b6) Riscul de accident in special datorat substantelor /tehnologiilor
utilizate : c) localizarea proiectului : c1) utilizarea existenta a terenului- conform Certificatului de
Urbanism nr. 178/21.08.2017 emis de Consiliul Judetean Alba: teren in suprafata totala de 8100
mp aferenta unei lungimi totale de 1,463 km ,conform Listei cu inventarul bunurilor ca apartin
domeniului public al comunei Ighiu; Oferta de donatie nr. 8154/04.08.2017; amplasament :
intravilan si extravilan sat Ighiu, comuna Ighiu, jud. Alba ; teren- domeniul public al comunei Ighiu,
sat Ighiu- zona de utilitate publica cu folosinta actuala : strada , zona de utilitate publica cu drept de
proprietate/administrare : domeniul public al comunei Ighiu si HCL 77/2017 privind acceptarea
ofertei de donatie.
c2) relativa abundenta a resurselor si capacitatea de regenerare a lor – in etapa de realizare se vor
folosi in cantitati reduse de combustibili si resurse minerale ;
c3) capacitatea de absorbtie a mediului : zonele umede – nu este cazul ; zonele costiere – nu este
cazul ; zonele montane si impadurite – nu este cazul ; parcurile si rezervatiile naturale – nu este
cazul; ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia in vigoare cum sunt : zone de protectie a
faunei piscicole , bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate – nu este cazul ;zonele de
protectie speciala- nu este cazul ; ariile in care standardele de calitate a mediului stabilite de
legislatie au fost deja depasite – nu este cazul ; ariile dens populate – nu este cazul ; peisajele cu
semnificatie istorica , culturala si arheologica – nu este cazul ;
d) caracteristicile impactului potential : d1) extinderea impactului – nu este cazul ;
d2)marimea si complexitatea impactului – impact redus
asupra mediului , pe perioada de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare;
d3) probabilitatea impactului – impact redus asupra
mediului , pe perioada de executie si pe perioada de functionare;
d4) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – pe
perioada de executie a lucrarilor de constructii si pe perioada de functionare.
e) motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare sunt : impactul asupra
mediului este redus , fapt care rezulta din analiza criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii
evaluarii impactului asupra mediului din Anexa 3 la HG 455/2009.
lipsa unor sesizari/observatii ale publicului interesat pe parcursul parcurgerii etapei de
incadrare a proiectului , referitor la obiectivele propuse proiectului .
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Conditiile de realizare a proiectului :
a) Respectarea legislatiei de protectia mediului in vigoare ;
b) La finalizarea lucrarilor se va proceda la verificarea/eliminarea tuturor categoriilor de deseuri
generate, cu respectarea legislatiei de mediu in vigoare ;
c)Organizarea de santier si lucrarile de constructie se vor efectua numai in perimetrul declarat al
proiectului ;
d) Vor fi respectate prevederile Certificatului de Urbanism nr. 178/21.08.2017, precum si ale
Avizului de Gospodarire a Apelor ce urmeaza a fi eliberat pentru proiect;
f) Nivelul de zgomot rezultat in urma activitatii de constructie si a activitatii propriu-zise se va
incadra in limitele prevazute de Normativele in vigoare;
g) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
h)Legea nr. 104/ 2011 privind calitatea aerului inconjurator;

i) La finalizarea investitiei , se va notifica APM Alba;
Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata
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.
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Intocmit : Puiu Diana

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra
mediului pentru proiectul : ,, Modernizare strazi si drum vicinal in localitatea Ighiu, com. Ighiu,

jud. Alba” , propus a fi amplasat in jud. Alba,comuna Ighiu, sat Ighiu, intravilan si extravilan sau
identificat prin plan de incadrare in zona, plan de situatie, Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al comunei Ighiu; Oferta de donatie nr.8154/04.08.2017,conform cu Certificatul
de Urbanism nr. 178/21.08.2017, titular : COMUNA IGHIU prin RUSU TRAIAN primar, cu
sediul/domiciliul in jud. Alba, com. Ighiu, sat Ighiu,str. Principala, nr.56,
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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-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM
Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba .
Data afisarii anuntului pe site: 13.09.2017
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