Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
Proiect
DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Nr. 2970/..................2018
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de TRANEURO SRL
cu sediul în loc. Ighiu, nr. 205A, județul Alba, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului
Alba cu numărul 2970 din 21.03.2018 și a completărilor înregistrate la APM Alba cu nr.
4428/03.05.2018 și 4605/08.05.2018, în baza HG 445/2009 privind evaluarea efectelor
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 ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.05.2018, că proiectul
“CONSTRUIRE SERVICE SI SPALATORIE AUTO “, amplasat în sat Ighiu, com. Ighiu nr.
205A, jud. Alba 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 urmatoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile HG 445/2009 privind evaluarea efectelor anumitor
proiecte publice și private asupra mediului, anexa numărul 2, punctul 10, litera a) ”Proiecte de
dezvoltare a unităților/zonelor industriale ”.
b) Proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesitătii efectuării
evaluării impactului asupra mediului din Anexa numărul 3 a HG 445/2009 privind evaluarea
efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, după cum urmează:
1.Caracteristicile proiectului:
Situatia existenta - consta din urmatoarele cladiri cu regim de inaltime "P" existente pe
terenul studiat in suprafata totala de 13857mp: C1 Vestiare+Birouri, C2 Fabrica
preparate din carne, C3 - Fabrica preparate din carne + Abator, C4 - Statie de epurare.
Incinta este prevazuta cu platforma betonata destinata accesului pietonal, auto si parcarilor.
Incinta este prevazuta cu zona verde.
Cladirile existente au regimul de inaltime P (partial P+1).
Prin proiect se dorește construirea in incinta proprie a unei cladiri cu functiunea de service si
spalatorie auto pentru autovehiculele proprii, cu regimul de înâlțime P având Ac=595mp.
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Amenajarile exterioare constau din platforme betonate si zone verzi existente.
Sistem constructiv: - structura de rezistenta este metalica, alcatuita din stalpi si ferme
metalice, inchideri la pereti si acoperis din panouri metalice termoizolante tristrat 60 mm,
acoperis de tip sarpanta in 2 ape si fundatii izolate din beton. Pardoseala este din ciment.
Finisaje exterioare: - pereti panouri tip sandwich 40mm, invelitoare tip sandwich 60mm,
ferestre si usi tamplarie PVC cu geam termorezistent.
Accesul auto si pietonal se fac din DJ106H prin intermediul unui drum de legatura cu
latimea de 5m.
Platformele si alei betonate au panta de 2% si sunt prevazute cu guri de scurgere
pentru colectarea apelor pluviale.
Pamantul rezultat din sapaturi va fi folosit la sistematizarea verticala a incintei.
Restul spatiului este amenajat cu zone verzi cu vegetatie mica – gazon de iarba.
Din punct de vedere functional cladirea extinderii este alcatuita din doua zone:
1. Service auto, in care activitatile constau din reparatii auto mecanice si electrice:
- o zona de service rapid, in care, prin intermediul unui elevator auto se executa
operati de reparatii auto in regim de urgenta sau de mica complexitate: schimburi anvelope,
lucrari la elemente de directie (pivoti, capete de bare, mici reglari), schimburi de ulei si filtre
- zona de service propriu-zisa, in care este echipata cu elevatoare si unde se
executa reparatii auto de complexitate medie si mare (schimb distributie, elemente franare,
cutii viteze, elemente de motor, tester electronic, etc.)
2. Spalatorie auto, in care activitatile constau din curatarea, spalarea si uscarea flotei
auto proprii.
La Spalatoria Auto este folosita apa in scop tehnologic.
Alimentarea cu apa se face de la reteaua stradala existenta si de la putul forat existent in
incinta.
Spalarea masinilor se face manual cu apa si detergenti auto - cu aparate de spalat cu
presiune ce functioneaza cu energie electrica.
- racordarea la retelele utilitare existente in zona;
Alimentarea cu energie electrica se va face din tabloul electric general al halei
existente.
Alimentarea cu apa se face de la reteaua stradala existenta de alimentare cu apa rece
si de la putul forat existent in incinta.
Alimentarea cu gaz metan se face de la statia existenta in incinta.
Canalizare:
Apele uzate menajere (WC, lavoar) sunt evacuate la statia de epurare (C4) proprie
existenta in incinta.
Apele meteorice de pe acoperisul caladirii sunt preluate subteran si deversate in statia
de epurare (C4) proprie existenta in incinta.
Apele meteorice de pe platforma betonata amestecate cu scurgeri de hidrocarburi
provenite de la locurile de parcare sunt preluate prin intermediul rigolelor si conduse subteran
printr-o retea de conducte din PVC spre un separator de hidrocarburi. Apele curate rezultate
sunt apoi deversate in statia de epurare (C4) proprie existenta in incinta.
Apele tehnologice reziduale (scurgerile de ulei/hidrocarburi provenite din procesul
tehnologic al service-ului si spalatoria auto) sunt preluate prin intermediul rigolelor si conduse
subteran printr-o retea de conducte din PVC spre un separator de hidrocarburi. Apele curate
rezultate sunt apoi deversate in statia de epurare (C4) proprie existenta in incinta.
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Apele curate rezultate din statia de epurare sunt deversate in paraul Ighiel.
-Localizarea proiectului: loc. Ighiu, nr. 205A, jud. Alba,
-Cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
-Utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;
-Producția de deșeuri: - deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor Legii
numărul 211/2011;
-Emisiile poluante inclusiv nivelul de zgomot și alte surse de disconfort -în timpul execuției,
temporar, vor fi emisii de la utilaje și mijloace de transport. Aceste emisii precum și nivelul de
zgomot generat de lucrări vor fi în limite admisibile.
-Riscul de accident, în special datorită substanțelor /tehnologiilor utilizate- proiectul nu va
utiliza substanțe periculoase.
2.Localizarea proiectului:
- utilizarea existentă a terenului – Terenul, pe care se doreşte realizarea investiţiei este
proprietatea privată Transeuro SRL, cu categoria de folosință curți, construcții, teren arabil.
- relativa abundență a resurselor și capacitatea de regenerare a lor – nu este cazul;
- capacitatea de absorbtie a mediului - nu este cazul,
a)zonele umede - nu este cazul,
b) zonele costiere - nu este cazul,
c) zonele montane și cele împadurite – nu este cazul;
d) parcurile și rezervațiile naturale –nu este cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare – proiectul nu se află în
perimetrul unei arii naturale protejate sau în sit Natura 2000,
f) zonele de protectie specială - nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depașite
– nu este cazul.
h) ariile dens populate - nu este cazul
i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – Nu este cazul.
3. Caracteristicile impactului potențial:
a) extinderea impactului, aria geografică și numărul persoanelor afectate - proiectul
propus nu va constitui o sursă de poluare a factorilor de mediu prin mărimea, caracteristicile
și lucrările propuse;
b) natura transfrontieră a impactului - lucrările propuse nu au efecte transfrontiera;
c) marimea și complexitatea impactului - redusă pe perioada de execuție;
d) probabilitatea impactului - redusă pe perioada de execuție;
e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului - redusă pe perioada de execuție;
Lipsa unor sesizări/observații ale publicului interest pe parcursul procedurii de reglementare,
referitor la obiectivul propus.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele: Nu este cazul.
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 folosite și a deșeurilor rezultate în urma
executării lucrărilor propuse prin proiect și în urma funcționării;
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- deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor Legii numărul 211/2011 cu
modificările și completările ulterioare;
- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea ințială de folosință;
-eventualele scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți pe sol, vor fi eliminate urgent, se
vor asigura materiale absorbante pentru situatii accidentale.
-se vor respecta conditiile de realizare ale proiectului.
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.

DIRECTOR EXECUTIV,
Mărioara POPESCU

ȘEF SERVICIU
AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII
Doina BĂRBAT

Întocmit: Florin MAN.
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