Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 9067/ 20.12.2017

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de MOLNAR SZABOLCS
delegate al TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA, CUI 427320 ,cu sediul social in
Bucuresti,sector 1,str. P-ta Presei Libere, nr. 3-5,et. 7-18, inregistrata la A.P.M. Alba cu nr.9067
/20.09.2017 si a completarilor inregistrate la Alba cu nr.10.078/17.10.2017 si nr. 12171/15.10.2017, a
Listei de control nr. 10078/15.12.2017 pentru etapa de incadrare completata conform Ord . M.M.P. nr.
19/2010, 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 autoritatea competenta pentru protectia mediului Alba decide, ca urmare a
consultarilor desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 19.12.2017, ca
proiectul “Racord fibra optica site N 5930, loc. Ocolis, com. Ocolis, jud. Alba” propus a fi amplasat
in , loc. Ocolis, com. Ocolis, jud. Alba, nu se supune evaluarii adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I.Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare
adecvată sunt urmatoarele:
o Proiectul propus este localizat în aria naturala protejata ROSPA 0087 M-tii Trascaului si ROSCI
0253 Trascau;
o Administratia Natura 2000 Trascau a emis pentru proiect Avizul nr.1196/11.12.2017;
o Proiectul include acțiuni de construire și funcționare care nu aduc modificări ariei naturale
protejate;.prin implementarea proiectului nu este afectata biodiversitatea;
o Transportul , manipularea și utilizarea materialelor de construcție nu vor afecta speciile si habitatele
de interes comunitar pentru care aria naturala a fost desemnata ;
o Deșeurile produse pe perioada de construire și de funcționare nu vor afecta speciile și habitatele ariei
protejate ;
o Proiectul nu afectează direct sau indirect zonele de hrănire sau reproducere a speciilor salbatice de
interes comunitar;
o Nu vor fi evacuate in mediu emisii poluante , care să afecteze speciile salbatice de interes comunitar ;
o Proiectul nu provoacă deteriorare semnificativă și nici o pierdere a habitatelor naturale din zona în
care se implementeaza proiectul;
o Proiectul nu va genera o izolare reproductiva a speciilor de interes comunitar din acea zona ;
o Proiectul nu implică utilizarea unor resurse care sa influenteze diversitatea biologica;
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Condițiile de realizare a proiectului:
- respectarea conditiilor impuse prin Avizul nr. 1196 din 11.12.2017 emis de Administratia Natura
2000 Trascau;
- respectarea conditiilor impuse de Certificatul de Urbanism nr. 162/07.08.2017 emis de Consiliul
Judetean Alba;
- înlăturarea deşeurilor rezultate în urma realizarii investitiei și transportarea lor la depozite de deşeuri
autorizate;
- stratul de vegetație ierboasă va fi decopertat numai pentru amprenta la sol a construcției prevăzute în
proiectul tehnic și memoriul de prezentare înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Alba;
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor propuse prin
proiect;
- deșeurile generate pe parcursul lucrărilor se vor gestiona cu respectarea prevederilor Ordinului de
Ministru nr. 95/2005 si a Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor;
- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință și se va reface
vegetația;
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 445/2009 și
ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV ,
PAUL TODERICA
Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Doina BARBAT

Intocmit : Puiu Diana

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 510217
E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; 0258.833780; Fax 0258.813248

Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba

APM Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara
evaluarea adecvata, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de
evaluare adecvata, pentru proiectul: “ Racord fibra optica site N 5930, loc. Ocolis, com.
Ocolis, jud. Alba” propus a fi amplasat in loc. Ocolis, com. Ocolis, extravilan –
intravilan, , jud. Alba, sau identificat prin plan de situatie, plan de incadrare in
zona,memoriu tehnic,
titular: MOLNAR SZABOLCS delegate al TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS SA , CUI 427320, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. P -ta Presei
Libere, nr. 3-5, et. 7-18.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediu l
APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B 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 incadra re pana la data de
27.12.2017.
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