Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Proiect
DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Nr. 13072/........2020
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de MERCADO SRL
cu sediul în loc. Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 50A, jud. Alba, înregistrată la Agenția
pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 13072 din 17.12.2019, în baza Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 49/2011, 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 24.03.2020, că proiectul
“SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN PAVILION ADMINISTRATIV IN HA-LA DE
PRODUCTIE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE (C3) “, amplasat în COM. VINTU DE JOS,
SAT VINTU DE JOS, STR. 1DECEMBRIE 1918, NR.3, JUD. ALBA nu se supune evaluării
impactului asupra mediului.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului
asupra mediului sunt următoarele:
a)proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. a) ”Proiecte de
dezvoltare a unităților/zonelor industriale”.
1.Caracteristicile proiectului:
a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:
Descrierea situatie existente:
In prezent, aflat pe amplasament, corpul C3 are functiune de „Pavilion administrativ”.
Constructia acestuia fiind una cu o strctura metalica cu profile tip HEA si IPE, avand fundatii
izolate din beton armat si invelitoare din panouri sandwich, fara a fi inchisa perimetral.
Descrierea situatiei propuse:
Prin tema de proiectare beneficiarul solicita schimbarea de destinatie a corpului C3 din
„Pavilion Administrativ” in „Hala Procesare Carne” si extinderea acestuia pe orizontala spre
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Vest cu inca o travee, a halei existenta si spre Nord cu un corp de birouri adosat, rezultand o
suprafata totala extindere de 825,00mp.
Corpul de birouri, in suprafata de 93mp, va avea o structura metalica independenta fata de
structura corpului C3. Structura va fi formata din elemente metalice tip HEA, IPE si pane din
profile „Z”.
Spre vest, corpul C3(hala existenta) se va extinde cu o travee cu interaxul de 20.000mm, in
suprafata de 732mp. Structura metalica formata din elemente metalice tip HEA si IPE se va
prinde de structura existenta marind volumul halei de procesare la V: 11630mc.
Compartimentariile interioare se vor realiza din panouri sandwich de 80mm grosime si
panouri sandwich de 200mm grosime pentru camerele frigorifice.
Descrierea fluxului de productie:
Constructia propusa are ca si destinatie „Hala Procesare Carne”, aceasta fiind
compartimentata in trei zona: 1 - zona administrativa, in care sunt amplasate birourile
personalului responsabil de productie, vestiarele si zona de luat masa;
zona: 2 - pentru productie, spatiul in care se desfasoara activitatea muncitorilor;
zona: 3 – pentru depozitare, spatiile in care se depoziteaza produsele finite, zone de
congelare la -20 grade Celsius si 0 grade celsius pentru refrigerare.
Sup. construita existenta corp C3:
- 1501.38 mp;
Sup. desfasurata existenta corp C3
- 1501.38 mp;
Sup. extinderii propuse:
- 825.00 mp;
Sup. construita propusa corp C3:
- 2326.00 mp;
Sup. desfasurata propusa corp C3:
- 2326.00 mp;
Sup. utila propusa corp C3:
- 2.108,15mp;
Fluxul de productie:
Fluxul de productie propus in noua constructie, are la baza abatorul de porcine existent.
Astfel constructia noua nu are capacitate de sacrificare ci, doar de a transa si depozita
materia prima obtinuta in abatorul existent astfel: in abatorul existent se sacrifica porcinele si
se pregateste materia prima pana la stadiul de carcasa, urmand apoi sa fie mutate in hala de
productie pe sine, printr-un tunel inchis, unde se transeaza carcasele pe piese in functie de
comanda (muschi, pulpa, coaste, slanina sau jumatati de carcasa) iar dupa aceea se
depoziteaza la refrigerare sa congelare.
Capacitatea unui flux de productie este de aproximativ 20 tone de carne pe un schimb.
Capacitatea totala de stocare este de aproximativ 20 tone in fiecare depozit frigorific,
rezultand o capacitate totala de aproximativ 120 tone carne.
Instalatia de productie:
Aceasta este alcatuita dintr-un traseu de sine suspendate in tavan, de care sunt conectate
carlige ce aduc materia prima din constructia alaturata(abatorul existent), in zona noua de
productie. Sinele de transport aprovizioneaza cu carcasa de porc zona de transare care este
constituita dintr-o banda rulanta, cu mai multe posturi de transare, in care macelarii transeaza
pe piese carcasele in functie de comenzi: muschi, pulpa, coaste, slanina sau jumatati de
carcasa. Capatul benzii de transare este prevazuta cu un cantar, unde se cantareste materia
finita rezultata si se ambaleaza in cutii de carton si se transporta pe transpaleti in zona de
refrigerare sau congelare, in functie de comanda. Instalatia de transport pe sine cat si banda
rulanta vor fi actionate electric si vor fi conectate la instalatia electrica existenta in incinta
complexului, fara a fi nevoie de a suplimenta traseele de alimentare cu energie electrica.
Alimentarea cu apă se va realiza dintr-un puț forat.
Apele uzate vor fi evacuate în stația de epurare proprie existentă pe amplasament.
Spațiile vor fi racordate la rețelele de alimentare cu energie elctrică și gaze din zonă.
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b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – Nu este cazul.
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;– în
cantităţi limitate combustibili pentru utilaje, agregate în etapa de construcţie, fara impact
semnificativ asupra mediului;
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;- proiectul va genera deşeuri de
construcţii în etapa de execuţie, deșeuri menajere în etapa de construcție și funcționare;
Gestiunea deşeurilor se va face cu respectarea legislaţiei de mediu aflată în vigoare,
specifice fiecărei categorii de deşeuri; predarea deşeurilor se face numai către agenţi
specializaţi pentru colectare/ valorificare/ eliminare, cu care societatea are incheiate contracte
şi care deţin autorizaţii de mediu; este intocmita evidenta stricta referitoare la producerea,
transportul valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitate, conform HG
856/2002; depozitarea deseurilor se face in recipienti si spatii special destinate, functie de
tipul deseului, periculozitatea acestuia si incompatibilitatilor.;recipientii/spatiile de colectare
sunt inscriptionate conform normativelor in vigoare. Deşeurile rezultate din activitatea de
şantier vor fi preluate pe baza de contract de o societate autorizata în acest sens şi
depozitate într-un depozit de deşeuri autorizat.
e) poluarea și alte efecte negative - în timpul execuţiei și funcționării vor fi emisii de noxe și
zgomot de la utilaje şi mijloace de transport. Emisiile de gaze de esapament de la mijloacele
de transport si utilaje vor fi limitate prin conditiile tehnice impuse la omologare si apoi la
inspectiile tehnice periodice; nivelul de zgomot se va incadra in prevederile legale.
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice; - proiectul nu va utiliza
substante periculoase, riscul de accidente este scăzut in conditiile respectarii prevederilor
avizelor obtinute pentru proiect si in conditiile respectarii normelor de protectia muncii
specifice.
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării
atmosferice – risc scăzut in condițiile respectării prevederilor avizelor obținute.
2. Amplasarea proiectului
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor – Amplasamentul este situat in intravilanul
Satului Vintu de Jos. Drept de SERVITUTE de trecere pe drumul de acces notat în
documentaţia de parcelare cu T92 la nr. top 2841/2/1/1/2, asupra parcelei cu nr. top
2841/2/1/1/1, 2842/6/2/1 şi 2842/7/1, în favoarea proprietarilor de totdeauna ai parcelei cu nr.
top. 2841/2/1/1/2 din CF 5724;
Terenul studiat in suprafata totala de 69902mp inscris in CF nr. 13402 Sebes, nr. cad. 13402,
si are regim economic de : Folosinta actuala: constructii constructii, pavilion administrativ;
Destinatia prin PUG: teren construibil zona unitatilor agricole- A3-U.T.R.37; Proprietate
privata: SC MERCADO SRL - în cotă de 1/1 părţi.
Accesul in incinta se face din strada 1 Decembrie 1918
b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;
– nu sunt probleme legate de calitatea si capacitatea de regenerare a resurselor din zona;
c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor
zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;- Nu este cazul
2. zone costiere și mediul marin; - Nu este cazul.
3. zonele montane și forestiere; - Nu este cazul.
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional –Nu este cazul
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5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate
în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului
de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție
instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind
caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;– proiectul nu se află în
perimetrul unei arii naturale protejate sau în sit Natura 2000,
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului
prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau
în care se consideră că există astfel de cazuri; - Nu este cazul.
7. zonele cu o densitate mare a populației; - Nu este cazul.
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic. – Nu este
cazul.
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate
sunt următoarele:
Proiectul propus nu intră sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a
Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare;
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra corpurilor de apă
a) proiectul propus intră sub incidența prevederilor nr.48 și 54 din Legea apelor
nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.
b) Este obținut Avizul de Gospodărire a Apelor emis de ABA Mureș.
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;
- deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor Legii numărul 211/2011;
- 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.
-se vor respecta caracteristicile proiectului.
Se vor respecta obligațiile din Avizul de Gospodărirea Apelor.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în
care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică
condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica
APM Alba.
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ
competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile
ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv
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aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările și completările ulterioare.
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se
atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu
decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de
dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.
Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei
prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a
respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii
la cunoștința publicului a deciziei.
Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la
art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.
Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și
trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
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,
Mărioara POPESCU

ȘEF SERVICIU
AVIZE,
ACORDURI, AUTORIZAȚII,
Doina BĂRBAT

ȘEF BIROU
CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Mărioara POPESCU

Întocmit: Claudia TOMA.
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