Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ALBA

Proiect
DECIZIE ETAPA DE ÎNCADRARE
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Consiliul
Județean Alba cu sediul în mun. Alba Iulia, str. Ion I.C. Brătianu, nr. 1, jud. Alba, înregistrată
la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu numărul 13058 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 12.05.2020, că proiectul
“Consolidare pod peste râul Mureș pe DJ107E Aiud (DN1) – Ciumbrud – Băgău –
Lopadea Nouă – Hopârta – Vama Seacă (DJ107D) și relocare utilități “, amplasat în loc.
Aiud, DJ 107E, 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 nu se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice și private asupra mediului;
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
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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 Gospodărirea Apelor nr. 74 din 27.04.2020, emis de ABA
Mureș, cu următoarele obligații:
-Pentru perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate masurile necesare pentru
tranzitarea debitelor naturale prin albiile cursurilor de apă.
-Se interzice depozitarea materialelor de construcții, a deșeurilor din construcții și
staționarea utilajelor în albiile minore ale cursurilor de apă,
-Beneficiarul are obligația să anunțe ABA Mureș, SGA Alba începerea lucrărilor iar la
finalizarea lor să solicite autorizarea obiectivului din punct de vedere al gospodăririi apelor.
-Proprietarii/administratorii lucrărilor de artă (poduri) sunt obligați să asigure secțiunea
optimă de scurgere a apelor pe cheltuială proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă
(poduri) în albia majoră în amonte și a unei lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia minoră
în aval, pentru a respecta parametrii avizați (conf. Prevederii legii apelor nr. 107/1996 cu
modificările și completările ulterioare),
-În cazul în care vor interveni schimbări de soluție față de studiul de fezabilitate, în
baza căruia s-a emis prezentul aviz, este necesară notificarea acestui fapt către ABA Mureș
și modificarea avizului sau emiterea unui nou aviz, după caz în conformitate cu prevederile
ord. MAP nr. 828/2019,
-Avizul GA nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte
avize/acorduri/autorizații în vederea promovării lucrărilor de investiții.
-Avizul GA nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse precum nici la
calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
-Proiectantul lucrărilor este responsabil de soluțiile tehnice stabilite și corectitudinea
calculelor de dimensionare a lucrărilor.
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.
-Utilajele tehnologice folosite în timpul construcţiei vor respecta prevederilor HG 743/2002
privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate
maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze şi particule
poluante provenite de la acestea ;
-Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor specifice, care au
stat la baza deciziei etapei de încadrare.
-Respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului - Respectarea prevederilor
OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
-Respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
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-Lucrările de construcţie şi organizare de şantier se vor executa cu afectarea unei suprafeţe
minime de teren.
-Materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special
amenajate, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu.
-În perioada de execuţie a proiectului se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea
poluării atmosferei, solului, apelor subterane, pentru protecţia tuturor factorilor de mediu şi se
vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.
-Se va avea în vedere ca execuţia lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces
particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării.
-Se vor asigura condiţii de colectare selectivă a deşeurilor.
-Respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
-Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale
nivelului de zgomot din mediul ambient;
-La finalizarea lucrarilor de investitie se va notifica APM Alba.
-se vor respecta caracteristicile proiectului.
-Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează conform prevederilor
legale în vigoare.
-se vor respecta caracteristicile proiectului și 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
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.
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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.
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