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DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 8687 din

09.2017

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC VOX PROD SERV SRL cu
sediul in Alba Iulia, str. Ing. Anghel Saligny, nr. 2E, judetul Alba, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Alba cu nr. 8402/30.08.2017, 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,
Agenţia pentru Protecţia Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfaşurate în cadrul şedinţei
Comisiei de Analiză Tehnică din data de 13.09.2017, pentru proiectul ” Decolmatare albie minoră râu
Mureș prin exploatare punctiformă agregate minerale și cale de acces provizorie prin albie”, propus a fi
amplasat în localitatea Vințu de Jos, extravilan, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului
asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct. 2 c) Industria
extractiva- extractia de agregate minerale prin dragare
b) proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selecţie pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării
impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la HG 445/2009, dupa cum urmează:
1.Caracteristicile proiectului:
Prin proiect se propune decolmatarea/recalibrarea albiei minore rau Mures prin exploatarea unei plaje situate
pe malul drept rau Mures.Obiectivul supus avizarii este situat in extravilanul comunei Vintu de Jos, albia minora
a raului Mures, jud. Alba.
Perimetrul inchiriat in vederea exploatarii va ocupa o suprafaţa totala de 17.110 mp, cu lungimea maxima de L =
490 m, si latimea medie de l = 35 m.
Adâncimea maxima de exploatare va fi de 3.5 m de la cota terenului natural la pilierul talvegului. Rezerva totala
de agregate minerale este evaluata la: cca. 42109 mc
Se vor executa lucrari de exploatare prin excavare, care vor decolmata si recalibra albia raului Mures pe zona
de interes.
Cantitatea totala de agregate minerale programata a se exploata anual este de 42109 mc.
Pentru transportul materialului excavat se va executa o cale de acces provizorie prin albie, intre plaja
malului drept si malul stang, din tuburi sau casete prefabricate din beton, care asigura tranzitarea debitului raului
Mures.
Calea de acces provizorie prin albie sa va utiliza numai in conditii de ape mici, in cazul apelor mari si
viiturilor, aceasta se va dezafecta si remonta dupa retragerea apelor.
Beneficiarul detine acordul de folosire a drumurilor comunale de la consiliul local.
Perimetrul de exploatare avand urmatoarele coordonate STEREO 70 (X/Y):
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- Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul
- Utilizarea resurselor naturale-exploatare de agregate minerale: rezerva totala de agregate 42109mc.
- Producţia de deşeuri - proiectul va genera deşeuri fară caracter periculos - utilizare la lucrările de refacere a
drumului de acces; deşeuri menajere şi asimilabile – transport la un depozit autorizat;
- Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot şi alte surse de disconfort - în etapa de deschidere şi exploatare
vor fi emisii de la operaţiile transport material, emisii de la utilajele tehnologice şi mijloacele de transport.
Pentru limitarea emisiilor drumul de acces la perimetrul va fi udat în perioadele lipsite de precipitaţii. Este
prevazută utilizarea unor mijloace de transport şi utilaje terasiere silenţioase.
f) Riscul de accident, în special datorită substanţelor /tehnologiilor utilizate –
2.Localizarea proiectului
- utilizarea existenţa a terenului – terenul are categoria de folosinţă arabil şi păşune,
- relativa abundenţă a resurselor şi capacităţii de regenerare a lor: - capacitatea de absorbţie a mediului
a) zonele umede – albia minora rau Mures
b) zonele costiere - nu este cazul
c) zonele montane şi cele împădurite - nu este cazul ;
d) parcurile şi rezervaţiile naturale - nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare –proiectul nu se afla în perimetrul unei arii
naturale protejate sau în sit Natura 2000.
f) zonele de protecţie specială – nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite
h) ariile dens populate - nu este cazul
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică – nu este cazul
3. Caracteristicile impactului potenţial
a) extinderea impactului, aria geografică şi numărul persoanelor afectate: proiectul a fost analizat din punct de
vedere al impactului cumulativ cu al altor activitaţii şi proiecte din zona. În urma cuantificării impactului a rezultat
că proiectul propus nu va afecta semnificativ factorii de mediu.
b) natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontieră;
c) marimea şi complexitatea impactului - redusă pe perioada de exploatare
d) probabilitatea impactului - redusă pe perioada de exploatare
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului - redusă pe perioada de exploatare;
Lipsa unor sesizari/observatii ale publicului interesat pe parcursul procedurii de reglementare, referitor la
obiectivul propus;
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Condiţiile de realizare a proiectului:
- respectarea limitelor perimetrului de exploatare, fără a fi afectate suprafeţele învecinate ;
- prezenta decizie include prevederile avizului de gospodărirea apelor emis de A.B. de Apa Mures; revizuirea
acestuia implică şi revizuirea condiţiilor din prezenta decizie.
- pentru accesul la amplasament se vor utiliza numai căile de acces pentru care există acordul Consiliului Local
Vințu de Jos; pentru limitarea emisiilor drumul de acces la perimetru va fi udat , în perioadele lipsite de
precipitaţii ;
- este interzisă alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport, precum şi activităţi de schimb de
ulei sau reparaţii mecanice în perimetrul de exploatare;
- pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor, nivelul de zgomot echivalent la limita perimetrului funcţional nu va
depăşi valoarea de 65 dB (Cz=60) conform STAS 10009/1988 ;
- deşeurile generate pe parcursul lucrărilor se vor gestiona cu respectarea prevederilor Ordinul nr. 95/2005, a
Hotărârii Guvernului nr. 349/2005 şi Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- înainte de începerea lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale, titularul are obligaţia să solicite şi să obţină
autorizaţia de mediu pentru desfăşurarea aceastei activităţi, conform prevederilor Ordinului 1798/2007
- la finalizarea lucrarilor de exploarea agregate minerale terenul va fi readus la o cota unica si la aceeasi
categorie de folosinta.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 si ale
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Anunt public privind decizia etapei de incadrare
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
incadrare- fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Decolmatare albie minoră
râu Mureș prin exploatare punctiformă agregate minerale și cale de acces provizorie prin albie”, propus a fi
amplasat în localitatea Vințu de Jos, extravilan, titular SC VOX PROD SERV SRL cu sediul în Alba Iulia,
str. Ing. Anghel Saligny, nr. 2E .

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţia
pentru Protecţia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele
8-16, vineri 8-14 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
20.07.2017
Data afisarii anuntului pe site
13.07.2017
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