Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
DECIZIE ETAPA DE INCADRARE
Nr. 4864 / 31 .05.2018
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA GIRBOVA
prin SC PROINSTAL SRL reprezentata de domnul Putan Mihail, cu sediul social in jud. Alba,
loc. Alba Iulia, str. Targului, nr.10, inregistrata la APM Alba cu nr. 4864 din 23.05.2018, nr. SIM
...... si a completarilor ulterioare inregistrate la APM Alba cu nr.5250/24.05.2018,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 29.05.2018, ca proiectul ,,STUDIU DE FEZABILITATE – INFIINTARE
SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOC. GARBOVA” , propus a fi amplasat
in jud. Alba,com. Garbova, loc. Garbova, intravilan si extravilan, sau identificat prin planuri generale
de situatie, memoriu justificativ, conform cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 11/31.01.2018
emis de Consiliul Judetean Alba,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. 11/31.01.2018 emis de Consiliul Judetean Alba : folosinta actuala a terenului in suprafata
de 20.040 mp, aferenta unei lungimi totale de 13.360 m, din care 8060 m in intravilan si
5300 m in extravilan este drum judetean DJ 106 F, strazi, drumuri de exploatare
agricola.Asupra terenului amplasat in zona de protectie a monumentului istoric este
instituit un regim urbanistic special, partial terenul fiind amplasat in zona de protectie a
monumentului istoric Cetatea Greavilor, inscris in LMI 2015, cod LMI AB-II-A-A-00222
. Terenul se afla in intravilan si extravilan- sat Garbova, pana la limita cu judetul Sibiu;
dreptul de proprietate asupra imobilului considerat : domeniu public al judetului Alba,
domeniu public al Comunei Garbova, zona de utilitate publica. Folosinta actuala a
terenului este – drum judetean DJ 106F, strazi, drumuri de exploatare agricola, cu
destinatia conform PUG si RLU aprobate ale comunei Garbova : zona cai de
comunicatieeste – extravilan - arabil,
Conform cu Memoriul tehnic si documentatia depusa la APM Alba , inregistrate cu
nr.5250/24.05.2018 , proiectarea si executia sistemului de distributie gaze naturale va fi
realizata de catre un concesionar. Materialul tubular utilizat pentru executia conductei este din
teava de polietilena pentru gaze naturale, PE 100, SDR11, in lungime de 12.025 m pe teritoriul
localitatii Garbova. Imbinarea tevilor se va face cap la cap cu element de incalzire si cu mufe
electrosudabile, iar schimbarile de directie se fac cu ajutorul coturilor din PE.Conducta se va
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monta ingropat la adancimea de 0,9 m, adancime masurata de la suprafata terenului
sistematizat si pana la generatoarea superioara a conductei. Pentru berificarea etanseitatii
conductelor de gaz in timpul exploatarii se vor monta rasuflatori la schimbarile de directie, la
capetele tuburilor de protectie si la iesirea din pamant.
Alimentarea cu apa : nu este cazul .
Evacuarea apelor uzate : nu este cazul .
Alimentarea cu energie electrica sa va realiza de la reteaua localitatii.
b2) Cumularea cu alte proiecte –: conform Certificatului de urbanism
nr. 11/31.01.2018 emis de Consiliul Judetean Alba : folosinta actuala a terenului in suprafata de
20.040 mp, aferenta unei lungimi totale de 13.360 m, din care 8060 m in intravilan si 5300 m
in extravilan este drum judetean DJ 106 F, strazi, drumuri de exploatare agricola.Asupra
terenului amplasat in zona de protectie a monumentului istoric este instituit un regim
urbanistic special, partial terenul fiind amplasat in zona de protectie a monumentului istoric
Cetatea Greavilor, inscris in LMI 2015, cod LMI AB-II-A-A-00222 .
Vecinatatile amplasamentului sunt reprezentate de zona rezidentiala si terenuri agricole.
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 – deseurile rezultate in urma activitatii de
constructie : vor fi transportate si valorificate de catre concesionar.
b5) Pentru perioada functionarii :deasupra sudurilor sau la capetele
tuburilor de protectie se monteaza rasuflatori pentru evacuarea eventualelor scapari de gaze.
b6) Riscul de accident in special datorat substantelor /tehnologiilor
utilizate : NC.
c)localizarea proiectului :c1) utilizarea existenta a terenului- cf. Certificatului de Urbanism
nr.11/31.01.2018, folosinta actuala a terenului in suprafata de 20.040 mp, aferenta unei
lungimi totale de 13.360 m, din care 8060 m in intravilan si 5300 m in extravilan este drum
judetean DJ 106 F, strazi, drumuri de exploatare agricola.Asupra terenului amplasat in zona
de protectie a monumentului istoric este instituit un regim urbanistic special, partial terenul
fiind amplasat in zona de protectie a monumentului istoric Cetatea Greavilor, inscris in LMI
2015, cod LMI AB-II-A-A-00222 .
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 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- Terenul este inclus in listele monumentelor istorice sau in zona de protectie a
acestora ; titularul va obtine Avizul Directiei Judetene de Cultura si Culte;
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.
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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) Terenul ocupat temporar va fi readus la starea de folosinta initiala; zona propusa lucrarilor va
fi marcata corespunzator;
d)Organizarea de santier si lucrarile de constructie se vor efectua numai in perimetrul aferent
proiectului;
e) Nivelul de zgomot rezultat in urma activitatii de constructie se va incadra in limitele prevazute
de Normativele in vigoare;
f) Vor fi respectate prevederile avizelor eliberate de alte institutii privitoare la proiect , prevazute
de Certificatul de Urbanism nr. nr. 1253/18.08.2017;
Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata
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 ,
MARIOARA POPESCU

Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Doina BARBAT

Intocmit : Puiu Diana
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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 : ,, STUDIU DE FEZABILITATE – INFIINTARE SISTEM DE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOC. GARBOVA” , propus a fi amplasat in jud.
Alba,com. Garbova, loc. Garbova, intravilan si extravilan, sau identificat prin planuri generale de
situatie, memoriu justificativ, conform cu prevederile Certificatului de Urbanism nr. 11/31.01.2018 emis de
Consiliul Judetean Alba” , titular : COMUNA GIRBOVA prin SC PROINSTAL SRL reprezentata

de domnul Putan Mihail, cu sediul social in jud. Alba, loc. Alba Iulia, str. Targului, nr.10.
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 afisarii anuntului pe site: 31.05.2018
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