Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor
DRAFT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. din .2018
Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de SC
BURLOM GAS IMPEX SRL , prin reprez. Joldiș Flavius Petru, cu sediul în
București, Sectorul 1, str. Tipografilor, nr.31A, pentru proiectul „Construire stație
mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem, aplasare SKID,
branșamente utilități și împrejmuire gard- OCTANO Săcueni” propus a fi realizat
în localitatea Săcueni, str. Petofi Șandor, nr.107, judeţul Bihor, înregistrată la A.P.M.
Bihor cu nr. 7766 din 15.05.2018 și a completărilor depuse cu nr. 9917 din
26.06.2018,
în baza Hotărârii Guvernului nr.445/2009, privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice si private asupra mediului şi a Ordonantei de urgenta 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 09.08.2018, că proiectul:
„Construire stație mixtă distribuție carburanți, magazin, copertină și totem,
aplasare SKID, branșamente utilități și împrejmuire gard- OCTANO Săcueni”,
Amplasament: localitatea Săcueni, str. Petofi Șandor, nr.107, judeţul Bihor
Nu se supune evaluării impactului asupra mediului și asupra evaluării adecvate.
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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:
- proiectul intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind
încadrat în anexa nr. 2 – Lista proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea
evaluării impactului asupra mediului, la pct. 6: Industria chimică, litera c) –
instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele
decât cele prevăzute în anexa nr.1;
În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii
poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a
stabilit că realizarea acestuia implică un impact redus asupra calităţii factorilor de
mediu.
- Proiectul propune construirea unei stații mixte de distribuție carburanți si va fi
compusă din:
- cabină stație ,
-copertină pompe;
- pompă multiprodus;
- rezervor subteran;
- gură descărcare carburanți;
- bloc aerisire vapori;
- separator hidrocarburi;
- TOTEM;
- platformă pentru pubele;
- SKID GPL;
- punct decărcare GPL;
- împrejmuire.
- amenajare 5 locuri de parcare.
- Suprafața totală a terenului este de 1971mp;
- Accesul se va face din str. Petofi Sandor (DN Oradea- Satu Mare).
- Alimentarea cu apă în scop potabil, igienico-sanitar și menajer se va realiza din
rețeaua localității;
- Evacurea apelor uzate menajere se va face într-un bazin vidanjabil.
- Evacuarea apelor meteorice de pe platformele auto se va face înt-un bazin vidanjabil
după trecerea acestora printr-un separator de hidrocarburi.
- Încălzirea spațiilor se va realiza prin intermediul unei centrale electrice.
- Deseurile rezultate se vor colecta separat, se vor depozita temporar in spatii special
amenajate si se vor valorifica/elimina cu societati specializate autorizate.
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- Nu au fost formulate observaţii din partea publicului în urma mediatizării depunerii
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiect, conform legislaţiei
specifice în vigoare.
II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura
de evaluare adecvată sunt următoarele:
- proiectul propus nu 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, amplasamentul acestuia fiind situat în afara ariilor naturale protejate si a
siturilor Natura 2000;
Condiţiile de realizare a proiectului :
- In perioada de executie se vor lua toate masurile care se impun pentru protectia
factorilor de mediu, a zonelor apropiate luandu-se masuri de prevenire si combatere a
poluarilor accidentale
- Este obligatorie respectarea proiectului care a stat la baza avizarii si respectarea
tutoror avizelor/acordurilor emise de alte autortati implicate.
- Titularul de proiect va informa Agentia pentru Protectia Mediului Bihor in
termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect (caracteristici
tehnice, amplasament etc.) si orice incident sau accident care afecteaza semnificativ
mediul.
- Se vor respecta prevederile din Certificatul de Urbanism nr. 39 din 16.09.2016
prelungit, emis de Primăria Orașului Săcueni;
- La finalizarea proiectului, titularul este obligat sa notifice autoritatea competenta de
protectia mediului in vederea efectuarii unui control de specialitate pentru verificarea
respectarii prevederilor deciziei etapei de incadrare conform art.49 din Ord.135/2010 al
MMP.
Prezenta decizie este valabila pe toata perioada de implementare 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.
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