Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. draft
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de
COMUNA DIOSIG, cu sediul în comuna Diosig, jud. Bihor, înregistrată la APM
Bihor cu nr. 7577/23.05.2016 și a completărilor ulterioare, în baza Hotărârii
Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si
private asupra mediului şi a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
Decide
ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Colectivului de Analiză
Tehnică, din data de 12.07.2017, pentru proiectul: “ Reabilitare străzi în comuna
Diosig, județul Bihor “,
Amplasament: comuna Diosig, pe străzile: Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu,
Bihorului, Narcisei, Borsecului, Crișului, Sucevei, 9Mai, Liliacului, 15 Octombrie,
Avram Iancu, Dunării, Argeșului, Libertății, Mărășești, 23 August și Someșului, jud.
Bihor.
Titular: COMUNA DIOSIG, cu sediul in comuna Diosig, jud. Bihor;
nu se supune evaluării impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii
adecvate,
Justificarea prezentei decizii:
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
I. Proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa 2,
pct. 13.a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la
pct.22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr. 1 sau in
prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
B-dul Dacia nr.25/A, Oradea, Cod 410464
E-mail: office@apmbh.anpm.ro; Tel. 0259.444.590; Fax. 0259.406.588

Pag.1

- reabilitarea se va face pe străzile mai sus mentionate,pe vechile
amplasamente ale drumurilor;
- lungimea totală va fi de 14723,7 ml dispuși, dispuși conform
Certificatului de Urbanism nr. 113/20.05.2016, prelungit, emis de Consiliul
Județean Bihor;
Asigurarea utilitatilor:
Alimentarea cu apa – nu este cazul;
Apele de pe amplasament se vor scurge in mod natural in reteaua
hidrografică locală prin rigolele care se vor decolmata, existente pe
marginea străzilor modernizate;
În cadrul acestui proiect se propun următoarele lucrări:
 Lucrări de amenajare a patului drumului și a lățimii carosabilului;
 Lucrări de terasamente;
 Lucrări de construire;
 Asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe platforma drumului;
 Amanajarea corespunzătoare a intersecțiilor cu drumurile laterale și
semnalizarea rutieră;
II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei de incadrare in procedura de
evaluare adecvată sunt următoarele:
-proiectul propus un intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul
ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificările si completările ulterioare;
În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii
poluante, riscul de accidente), a vizitei pe amplasament, a rezultat faptul că nu se
supune evaluării de impact asupra mediului.
2. Condiţiile de realizare a proiectului:
- Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia Mediului
Bihor
- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 113/20.05.2016,
prelungit, emis de Consiliul Județean Bihor, precum şi prevederile avizelor şi
acordurilor obţinute pentru execuţia proiectului.
Organizarea de șantier se va face în intravilan pe o suprafață de teren pusă la
dispoziție de către autoritatea locală.
- Atât în perioada de execuţie, cât şi ulterior în funcţionare se vor lua toate măsurile
care se impun pentru protecţia factorilor de mediu, respectarea prevederilor legale şi
standardelor în vigoare privind protecţia apelor, aerului, solului şi subsolului,
gestionarea deşeurilor, se vor lua măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor
accidentale.
Titularul proiectului va informa Agenţia Pentru Protecţia Mediului Bihor în
termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici
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tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident care afectează
semnificativ mediul.
Nu au fost formulate observatii din partea publicului pe toata perioada procedurii.
Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia tehnică, managementul
deşeurilor.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada realizării proiectului.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr.
445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.
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