Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Alba
Proiect
DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Nr. 10616/............
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Poiana
Vadului, cu sediul în loc. Poiana Vadului, nr. 27, jud. Alba, înregistrată la Agenția pentru
Protecția Mediului Alba cu numărul 10616 din 26.10.2017 și a completărilor înregistrate la
APM Alba cu nr. 5519/04.06.2018, 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 sedinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.06.2018, că proiectul
“MODERNIZARE MODERNIZARE DRUM COMUNAL D.C.137, COMUNA POIANA
VADULUI, JUDEȚUL ALBA“, amplasat com. Poiana Vadului, satele Păstești și Făgetu de
Sus, intravilan și extravilan, 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 e)”Construcția
drumurilor, porturilor și instalațiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele
prevăzute în anexa numărul 1”.
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:
Proiectul vizează ameliorarea situaţiei traficului pe drumul comunal existent D.C.137,
L=3,5KM prin crearea unuei noi structuri rutiere din imbracaminte asfaltica.
Lucrările necesare sunt:
-Scarificarea şi reprofilarea zestrei de piatră din vechea împietruire a drumului pe o adancime
de 30cm.
-Structura rutieră suplă formata din 4cm BAR16 rul 50/70 rugos conform SR EN 131081:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAR16 conform AND605-2014), 6cm BAD20 leg
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; Fax 0258.813248
1

50/70 sau BAD20 leg 50/70PC(cu pietris concasat) conform SR EN 13108-1:2006; SR EN
13108-1:2006/AC:2008 (BAD20 sau BADPC20 conform AND605-2014); 30 cm piatră spartă
de cariera in amestec optimal (0-63)mm, 10cm fundatie din balast.Mixturile asfaltice se
procură din oraşul Alba Iulia şi se transportă pe o distanţă de 125 km. Piatra sparta si balastul
se procură de la cariere si balastiere din zona transportându-se de la 25-30km.
-Drumurile cu o banda de circulatie sunt prevazute cu statii de incrucisare simetrice aplasate
la 200-250m, tinandu-se cont si de distant de vizibilitate,
-Acostamentele 2x(0,0-0,5)m au aceiasi structura rutiera ca si partea carosabila
-Santurile din pamant se refac si se betoneaza cu beton marca C30/37, pe un strat de balast
de 10cm.
-Podeţe tubulare pentru descărcarea şanţurilor, cu diametre de 600 mm si 1500mm, utilizând
tuburi metalice, cu timpane, aripi, radier între aripi cu pinten terminal din beton clasa C12/15
produs în staţii centralizate şi transportat pe şantier cu autovehicule specializate (CIFAROM);
-Ziduri de sprijin de greutate din beton C12/15 in fundatie si C25/30 in elevatie.
-Lucrări accesorii :parapete si indicatoare de circulaţie.
-Localizarea proiectului: com. Poiana Vadului, satele Păstești și Făgetu de Sus, intravilan și
extravilan, 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
domeniu public al com. Poiana Vadului, zona de utilitate public cu folosința de drum
communal de pământ.
- 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 – amplasamentul nu este inclus
pe lista monumentelor istorice și /sau în zona de protecție a acestora.
3. Caracteristicile impactului potențial:
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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 sesizari/observatii ale publicului interesat 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;
- 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.
-se vor respecta obligațiile din Notificarea pentru începerea execuției nr. 101/16.11.2017
emisă de SGA Alba.
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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