Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
Proiect
DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Nr. 3199 din .................2018
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Pașca Nicodim
”DINU” PFA, cu domiciliul în com. Gîrda de Sus, sat Ghețar, nr. 242, jud. Alba, înregistrată la
Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 3199 din data de 27.03.2018 și a
completărilor înregistrate la APM Alba cu nr. 4026/19.04.2018 și 4529/07.05.2018, în baza
Hotărârii Guvernului numărul 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice,
cu modificările și completările ulterioare,
Agenția pentru Protecția Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor
desfașurate în cadrul sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.05.2018, că
proiectul “Construire platformă gestionare gunoi de grajd în comuna Gîrda de Sus, sat
Ghețar, județul Alba”, amplasat în com. Gîrda de Sus, sat Ghețar, județul Alba nu se
supune evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele:
a) proiectul nu se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului numărul 445/2009.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
- Conform coordonatelor STEREO 70 transmise de către titularul proiectului, proiectul este
localizat în Parcul Natural Apuseni, ROSCI0002 Apuseni și ROSPA0081 M-ții Apuseni Vlădeasa.
- Nu se fragmentează habitatele natural de interes conservativ,
- Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere totală a unor
habitate natural de interes conservativ,
- Proiectul nu afectează zonele de hrănire/reproducere sau migrație a unor specii de interes
conservativ,
- Nu se vor utilize resurse de care depinde diversitatea biologic,
- Poluarea prin zgomot se va produce doar în perioada de execuție.
Condițiile de realizare a proiectului:
- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect și pe perioada funcționării se vor lua
măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;
- se va evita depozitarea necontrolată a materialelor de construcție și a deșeurilor rezultate în
urma executării lucrărilor propuse prin proiect și pe perioada de funcționare a obiectivului;
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- deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor Ordinului Ministrului numărul
95/2005, și Legii numărul 211/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință și
se va reface vegetația după caz;
-eventualele scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți pe sol, vor fi eliminate urgent, se
vor asigura materiale absorbante pentru situatii accidentale.
-lucrările se vor executa doar în timpul zilei şi într-un timp tehnic posibil cât mai scurt pentru a
evita stresul prelungit cauzat de zgomot;
-Se vor respecta condițiile stipulate în Avizul favorabil nr. 54 din 19.04.2018 emis de
Administrația Parcului Natural Apuseni RA, respectiv:
-Construcția nu se va extinde în afara zonei propusă spre a fi încadrată în zona de dezvoltare
durabilă a Parcului Natural Apuseni,
-Se interzice evacuarea apelor uzate în apele de suprafață sau freatice.
-Pentru evitarea poluării accidentale cauzate de supraâncărcarea bazinului de purin, se va
asigura evacuarea periodic a conținutului,
-Se va realiza evacuarea periodică a gunoiului de grajd depozitat pe platformă în perioada de
exploatare,
-In conformitate cu prevederile L 211/2011 (actualizată) se va asigura prestarea serviciilor
publice de salubrizare privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate în
urma executării lucrărilor construcției, în locuri special amenajate,
-Respectarea pe viitor a planului de management și a regulamentului ariilor natural protejate
administrate de APNA.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvată.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
numărul 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ numărul 554/2004, cu modificările
și completările ulterioare.
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