Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
DRAFT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din 09.07.2018








Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de Comuna Girișu de
Criș, cu sediul în localitatea Girișu de Criș, nr. 235, judeţul Bihor, înregistrată la APM
Bihor cu nr. 9286 /19.06.2017 și a completărilor nr. 9531/18.06.2018, în baza:
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată
cu modificări și completări prin Legea 265/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Directivei 2014/52/UE a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului.
Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice şi private asupra mediului;
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin
Lgea 49/2011cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologie
de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.
Ordinul Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 9/2010 pentru aprobarea Ghidului
metodologic privind evaluarea adecavtă a efectelor poetnțiale ale planurilor su
proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar.
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
decide
ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din
data de 05.07.2018 că proiectul „Înfințare și amenajare parc în satul Tărian, comuna
Girișu de Criș ”, propus a fi amplasat în satul Tărian, com. Girișu de Criș, județul Bihor,
nr. cad. 51585, nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune
evaluării adecvate.
Justificarea prezentei decizii:
I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul nu intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de
de evaluare adecvată:
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a)Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.Terenul se află situat
în situl Natura 2000 ROSPA0103 Valea Alceului – atribuit în custodie Asociaţiei pentru
Protecţia Păsărilor şi a Naturii ”Grupul MILVUS”.
b) Proiectul propus nu provoacă o deteriorare semnificativă sau o pierdere a unor habitate
naturale de interes comunitar.
c) Proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică
(exploatarea apelor de suprafaţă şi subterane, activităţile extractive de suprafaţă de sol,
argilă, nisip, pietriş, defrişarea, inundarea terenurilor, pescuit, vânătoare, colectarea
plantelor) din cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar mai sus menţionate.
d) În perimetrul ariei naturale protejate nu se vor realiza depozite de materiale sau
substanţe care să afecteze speciile şi/sau habitatele naturale de interes comunitar.
e) Lucrările de realizare a proiectului, nu vor determina modificări fizice semnificative în
aria naturală protejată de interes comunitar.
Descrierea Proiectului
Se propune amenajarea unui parc cu dimensiunea de 8395 mp, parc care să corespundă
cerințelor de loisir zilnic și recreere, cât și organizării de evenimente de diferite
dimensiuni.
Se păstrează accesul existent și se propune crearea unui acces secundar din SV.
Se propune păstrarea platformelor de beton existente pe amplasament și folosirea
acestora cu destinația de scenă – platforma 1 și spațiu pentru vânzare ambulantă –
platforma 2 .
Se propune păstrarea vegetației existente pe sit și inserarea acesteia în amenajarea
parcului.
Vegetația existentă este formată din 8 arbori gen Plopulus în mijlocul sitului, un
aliniament din genul Tilia pe latura SV și un aliniament mixt pe latura E.
Copaci tăiați : 3
- vegetație medie :
– gen: Tilia – 1 – justificare: pentru amenajare scărilor accesului secundar (fig 1)
– gen: neindentificat – 1 - justificare: arbore uscat (fig 2)
- vegetație înaltă : 1 – gen Populus – justificare: afectat biologic (parțial uscat, cu vârful
rupt) (fig 3).
Se propune împrejmuirea perimetrului amenajat cu panouri de gard zincat bordurat de
1500x2000 montate pe stâlpi metalici fixați în funzații izolate de beton.
Amenajarea presupune crearea unei circulații pietonale și ocazional auto. Traseul nou
creat oferă posibilitate de organizări evenimente (Zilele Comunei, concerte,competiții
gastronomice etc), cât și relaxarea într-un spațiu verde amenajat. Aleile propuse au fost
dimensionate conform fluxului preconizat 6.00 m circulație principală, 1.00 - 3.00 m
circulație secundară. Se crează 2 alveole de circulație, alveolă scenă și alveolă spațiu
destinat amenajării ocazionale pentru servirea mesei.
Aleile se vor amenaja cu pietriș sort 3-7 . S alei pietriș = 2500 mp.
Se propune construirea unui foișor de lemn, dimensiune în plan 7.00 x 10.00 m. Foișorul
poate fi folosit pentru organizarea de evenimente cu număr redus de persoane (zile de
naștere, sărbători familiale). S construit = 70 mp.
Se propune amenajare unui loc de joacă pentru copii dotat cu spații de joacă prefabricate
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(leagăne, topogane etc.).
Spațiul verde amenajat va conține o varietate de plante de specii din flora indigenă sau
aclimatizată. S spațiu verde = 6923 mp.
Parcul va fi dotat cu bănci, coșuri de gunoi, cișmea apă , toilet ecologică, panouri de
informare.
Nu sunt necesare branșamente. Parcul nu va fi iluminat. Se recomandă implementarea
unui sistem de iluminat bazat pe energie solară.
Se recomandă branșarea la rețeaua de apă și canalizare în momentul în care aceasta
devine funcțională.
Suprafață construită / platforme betonate 231 mp, reprezentând 2.75 %.
Suprafață alei pietriș 2500 mp, reprezentând 29.78 %
Suprafață spațiu verde 56664 mp, reprezentând 67.47 %.
Suprafață totală 8395 mp, reprezentând 100.00%
Cotă Teren Amenajat = -0.15
Construcția nu va avea denivelări mici şi neanunţate.
Condiţii de realizare a proiectului:
1. Respectarea documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice
specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare. Titularul are obligaţia ca, în
cazul apariţiei oricărei modificări a datelor/documentelor care au stat la baza eliberării
prezentei, să notifice ANPM şi să solicite revizuirea prezentului act înainte de realizarea
lucrărilor modificatoare. Prezenta decizie se revizuieşte în cazul în care apar elemente noi,
necunoscute la data emiterii, în condiţiile legislaţiei de mediu în vigoare;
2. Titularul are obligaţia de a menţine starea de conservare favorabilă a habitatelor
naturale şi speciilor precum şi asigurarea integrităţii ariei naturale protejate. Se vor
respecta prevederile OUG 57/2007 (*actualizată*) privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.
3. Se vor respecta Planul de Management și Regulamentul Sitului Natura 2000
ROSPA0103 Valea Alceului.
4. Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor de
floră sau faună sălbatică, inclusiv a speciilor de păsări, aflate în mediul lor natural, în
oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă;
5. În perioada de desfăşurare a proiectului se interzice afectarea a altor suprafeţe decât
cele pentru care a fost întocmită prezenta documentaţie.
6. Sunt interzise activitățile din perimetrul sitului care pot să genereze perturbări ale
speciilor de păsări pentru care a fost desemnat situl, precum și poluarea sau deteriorarea
habitatelor și speciilor; Personalul implicat în realizarea lucrărilor va fi informat în
privinţa ariei naturale protejate şi a restricţionărilor ce se impun pe suprafaţa acesteia.
7. Nu se vor ocupa alte suprafeţe decât cele strict necesare conform celor precizate în
prezenta documentaţie, lucrările desfăşurându-se strict în zona, pe amplasamentul actual al
lucrării;
8. Depozitarea provizorie a materialelor rezultate din excavaţii (pământ, piatră )se va face
doar în perimetrul organizării de şantier şi se va realiza pe suprafeţe cât mai reduse;
9. Pe amplasamentul lucrării nu se vor realiza depozite de materiale sau substanţe care să
afecteze aria naturală protejată;
10. Este interzisă realizarea de sapături, excavații și orice alte lucrări care modifică
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configurația naturală a terenurilor din perimetrul ariei naturale protejate, în afara
perimetrului delimitat pentru implementarea proiectului;
11. Organizarea de şantier va fi amenajată în cadrul perimetrelor în care se desfăşoară
lucrările necesare pentru realizarea proiectului;
12. Materialele de construcţii care se utilizează pe şantier vor fi depozitate numai în locuri
special amenajate şi nu direct pe sol. Depozitarea se va face în aşa fel încât să nu pună în
pericol siguranţa angajaţilor şi calitatea mediului;
13. Este obligatorie gestionarea corespunzatoare a tuturor deşeurilor generate în cadrul
organizării de şantier: colectarea, valorificarea şi transportul deşeurilor menajere,
metalice, din cauciuc, uleiuri uzate şi ambalaje la unităţile specializate;
14. Se utilizeaza numai infrastuctura existenta (drumuri); nu se creaza alte drumuri de
acces;
15. La finalizarea lucrărilor se va igieniza amplasamentul de toate tipurile de deşeuri
generate;
16. Utilajele de construcţii şi mijloacele de transport vor fi dotate cu echipamente de
reducere a zgomotului (amortizoare de zgomot performante), vor fi supuse periodic
procesului de verificare tehnică, vor fi întreţinute şi vor funcţiona la parametri normali;
17. Se va alege un calendar de lucru adecvat pe durata realizării proiectului astfel încât să
nu fie afectată biodiversitatea din zonă, precum și integritatea ariei naturale protejate.
18. În cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, se va anunţa în cel mai scurt timp
autoritatea competentă precum și custodele ariei naturale protejate, în vederea stabilirii
măsurilor de remediere ce vor fi puse în aplicare de cel care a produs prejudiciul.
19.Pe parcursul executării proiectului se va tăia/defrişa vegetaţia arboricolă prevăzută în
Memoriul de prezentare, respectiv 3 arbori. Se va delimita zona de lucru pentru a
preveni/minimiza distrugerea suprafeţelor vegetale.
20. Se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare, condiţiile impuse prin
acordurile, avizele şi punctele de vedere emise de autorităţile implicate şi proiectul înaintat
spre aprobare;
21. În cazul unei poluări accidentale (eventuale scurgeri de carburanţi, lubrifianţi) în
vederea limitării şi înlăturării pagubelor, se vor lua măsuri imediate prin utilizarea de
materiale absorbante, strângerea în saci, după care se vor preda unităţilor specializate
pentru eliminare;
22. Se vor respecta condiţiile din avizul custodelui sitului Natura 2000, Asociaţia pentru
Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul MILVUS nr. .........
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la
informaţie a publicului interesat /afectat de proiect.
Astfel, publicul a fost informat cu privire atât la depunerea solicitării în vederea obţinerii
acordului de mediu, cât şi cu privire la luarea deciziei etapei de încadrare, prin anunţuri
publice:
- afişate pe pagina proprie pe internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului
- afişate de titular la sediul primăriei Girișu de Criș;
- publicate de titular în mass media;
Până la emiterea prezentei decizii de încadrare precizăm că nu au existat
sesizări/comentarii din partea publicului interesat/potenţial afectat.
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Proiectul propus nu va produce un impact negativ în ceea ce privește schimbările
climatice sau impact major asupra sănătății populației și a mediului înconjurător.
Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare
adecvată.
La finalizarea proiectului, titularul este obligat să notifice Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea
respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, conform art. 49 din Ordinul MMP nr.
135/2010.
Beneficiarul și proiectantul/elaboratorul documentației tehnice răspund pentru
corectitudinea datelor și veridicitatea încrisurilor cuprinsă în documentația depusă pentru
avizare.
Prezenta decizie este valabilă pe toată durata punerii în aplicare a proiectului.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului
nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare.

Director executiv,
Adriana CALAPOD

Întocmit,
Consilier Daniela Șerbănescu
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Şef Birou Calitatea Factorilor de Mediu
ing. Ciupleu Monika
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