Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
PROIECT DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 791/ 09. 05 .2018
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SERVICIUL PUBLIC
ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD prin RODEAN MARIN STEFAN, cu
domiciliul/sediul in jud. Alba, localitatea Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 9, inregistrata la APM
Alba cu nr. 791/25.01.2018 si a completarilor ulterioare inregistrate la APM Alba cu nr.
3938/17.04.2018, 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 08.05.2018, ca proiectul ,,Adapost caini fara stapan’’, propus a fi amplasat in
loc. Aiud, str. Tribun Tudoran ,nr. 72 H, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in
zona, conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5/17.01.2018 emis de Primaria Municipiului
Aiud, 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 b) Proiecte de dezvoltare urbana;
b) caracteristicile proiectului : b1) marimea proiectului : conform Certificatului de urbanism nr.
5/17.01.2018 : imobilul – teren intravilan in suprafata de 1839 mp conform cu : extras CF nr.
81635, nr.cad. 81635,plan de incadrare in zona, plan de situatie, cu drept de
administrare/proprietate a persoanei juridice Municipiul Aiud, domeniu privat si drept de
administrare – Serviciul Public Administratia Patrimoniului Local Aiud- HCL nr. 178/2016 cu
folosinta actuala :teren destinat construirii apartinand domeniului privat al Municipiului Aiud,
categoria de folosinta – curti constructii. Destinatia stabilita prin PUG si RLU pentru
Municipiul Aiud aprobate : terenul inscris in CF nr. 81635 Aiud este situat in zona de
activitate industrial- agricola TI, cuprizand intreprinderi productive industriale, agroindustriale, agricole, de constructii si activitatii tertiare (depozitare, trasporturi rutiere, servicii
pentru activitati productive, diverse).Regimul de construire este izolat sau cuplat.
c)
Lucrarile propuse a se executa , conform cu Notificarea inregistrata la APM Alba cu nr.
791/25.01.2018 sunt :
 constructie/constructii cu regim de inaltime parter, cu suprafata construita de 204,00
mp si suprafata utila de 175, 4 mp ,
 9 locuri de parcare,
 suprafata spatii verzi – 863 mp si
 suprafata de platforme auto si pietonale – 772 mp.
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Conform cu Memoriul tehnic inregistrat la APM Alba cu nr. 3938/17.04.2018 intocmit de Birou
de Proiectare Budusan SRL, suprafata construita este reprezentata de: cladirea admnistrativa obiectul 1 si adapostul propriuzis pentru caini – obiectul 2 . Pe amplasament nu exista nicio
constructie.
Conform cu documentatia depusa: alimentarea cu apa se asigura prin extinderea retelei de
apa existente pe strada Tribun Tudoran.Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin
intermediul retelei de canalizare din incinta la bazinul betonat vidanjabil prous in incinta.
Alimentarea cu energie electrica se va face din reteaua existenta stradala.
Incalzirea spatiilor : nu este cazul – conform cu documentatia depusa .
b2) Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul ; vecinatatile
amplasamentului sunt reprezentate de: la nord – domeniu privat – sant colector; la sud –
domeniu public – strada Tribun Tudoran; la est – domeniu privat – municipiul Aiud; la vest
– domeniu privat – municipiul Aiud.
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 : sol vegetal, resturi de materiale de constructie – vor fi trasportate de titular
in locuri special amenajate cu aprobarea prealabila a Primariei Municipiului Alba Iulia; in
urma activitatii rezulta deseuri menajere si asimilate celor menajere in cantitate de 1,46
kg/an care se depoziteaza in saci de plastic, ce se depun in tomberoane, separate, pe tipuri de
deseuri, pe platform de depozitare a deseurilor menajere. Acestea vor fi preluate de catre
operatorul local de salubritate, pe baza de contract incheiat in acest sens. Titularul va
obtine Avizul DSP.
b5) Pentru perioada functionarii : conform cu memoriul tehnic
inregistrat la APM Alba cu nr.1899/22.02.2018: protectia solului si subsolului se asigura
prin desfasurarea activitatii in zona cu platforme betonata , iar activitatea desfasurata nu este
sursa de poluare a solului. Adapostul este situat intr-o zona in care nu are vecinatati locuinte
umane.
b6) Riscul de accident in special datorat substantelor
/tehnologiilor utilizate : conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5/17.01.2018, nu este
necesar ca titularul sa obtina Avizul PSI/Avizul de securitate la incendiu.
d) localizarea proiectului : c1) conform Certificatului de urbanism nr. 5/17.01.2018 : imobilul –
teren intravilan in suprafata de 1839 mp conform cu : extras CF nr. 81635, nr.cad. 81635,plan
de incadrare in zona, plan de situatie, cu drept de administrare/proprietate a persoanei juridice
Municipiul Aiud, domeniu privat si drept de administrare – Serviciul Public Administratia
Patrimoniului Local Aiud- HCL nr. 178/2016 cu folosinta actuala :teren destinat construirii
apartinand domeniului privat al Municipiului Aiud, categoria de folosinta – curti constructii.
Destinatia stabilita prin PUG si RLU pentru Municipiul Aiud aprobate : terenul inscris in CF
nr. 81635 Aiud este situat in zona de activitate industrial- agricola TI, cuprizand intreprinderi
productive industriale, agro-industriale, agricole, de constructii si activitatii tertiare
(depozitare, trasporturi rutiere, servicii pentru activitati productive, diverse).Regimul de
construire este izolat sau cuplat.
c2) relativa abundenta a resurselor si capacitatea de regenerare a lor
– in etapa de realizare se vor folosi in cantitati reduse 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
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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
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) Zona propusa lucrarilor va fi marcata corespunzator;
d)Organizarea de santier si lucrarile de constructie se vor efectua numai in perimetrul aferent
proiectului;
e) Apele uzate menajere si ape pluviale colectate in bazinul betonat vidanjabil vor fi vidanjate ori
de cate ori va fi necesar si vor fi preluate pe baza de contract de catre firme specilizate, autorizate in
acest sens;
e) Nivelul de zgomot rezultat in urma activitatii de constructie si a activitatii propriu-zise se va
incadra in limitele prevazute de Normativele in vigoare;
f) Vor fi respectate prevederile Avizului DSP si a altor avize eliberate de alte institutii privitoare
la proiect, prevazute de Certificatul de Urbanism nr. 5/17.01.2018 precum si conditiile de realizare
ale proiectului prevazute de acesta;
Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului.
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 ,
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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 ,, Adapost caini fara stapan’’, propus a fi amplasat in loc. Aiud, str.

Tribun Tudoran ,nr. 72 H, sau identificat prin plan de situatie,plan de incadrare in zona,
conform cu Certificatul de Urbanism nr. 5/17.01.2018 emis de Primaria Municipiului Aiud, ,
titular : SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI LOCAL AIUD prin
RODEAN MARIN STEFAN, cu domiciliul/sediul in jud. Alba, localitatea Aiud, str. Tribun
Tudoran, nr. 9,
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 afisare anunt : 09.05.2018
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