Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE
Nr.

din data de

Ca urmare a solicitării depuse de SC. SADELLI PRDCOM SRL, cu sediul în
localitatea Biharia, str. Cetății, nr. 145, județul Bihor, pentru proiectul ”Extindere
cramă existentă, amenajări exterioare " propus a fi amplasat în localitatea Biharia, nr.
cadastral 57609, comuna Biharia, județul Bihor, înregistrată la Agenția pentru Protecția
Mediului Bihor cu nr. 16364/26.10.2021, în baza:
 Legii nr. 292 din 03 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte
publice și 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 Legea 49/2011cu modificările şi completările ulterioare.
 Ordinului Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea
Ghidului metodologic privind evaluarea adecavtă a efectelor poetnțiale ale
planurilor su proiectelor asupra ariilor natural protejate de interes comunitar;
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Bihor decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de
22.07.2022 că proiectul:” Extindere cramă existentă, amenajări exterioare " propus a
fi amplasat în localitatea Biharia, nr. cadastral 57609, comuna Biharia, județul Bihor,
nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării
adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
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 propus intră sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Legii
nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra
mediului, fiind încadrat în Anexa 2, punctul13. a) Orice modificări sau extinderi, altele
decât cele prevăzute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1
sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot
avea efecte semnificative negative asupra mediului.
 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, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 49/2011,
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 proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr.
107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
1.Caracteristicile proiectului.
a) dimensiunea şi concepţia întregului proiect;
Proiectul ”Extindere cramă existentă, amenajări exterioare "propune dezvoltarea unei
unități de alimentație publică, cu funcțiuni de depozitare, prezentare și desfacere a
vinului la subsol, spații tehnice și depozitare, bucătărie și toalete la demisolul extins, iar
la parterul nou înființat sală de consumație.
1 Consolidări și extindere
Se propune extinderea ansamblului atât pe plan vertical cât și în plan orizontal.
La subsol se va alungi pivnița boltită cu o lungime existentă de 20 m cu încă 8 m. La
parter încăperea existentă fără funcțiune va fi extinsă pe plan orizontal cu încă o
încăpere asemănătoare prin eliberarea umpluturii de pământ. În continuare se va
construi un nou bloc conform noilor cerințe funcționale. Se va reconstrui casa scării
asigurând circulația pe verticală între toate nivelurile.
Etajarea ansamblului se întinde pe întreg perimetrul construcției cu posibilitatea de
acces pe acoperișul clădirii.
Pe lângă accesul principal de la nivelul solului se vor înființa două scări laterale pentru
acces general.
Suprafața totală a amplasamentului este de 1000 mp, proprietatea beneficiarului
conform CF nr. 57609 Biharia,
Pe teren există o construcție cu SC 227, Sd 343, nivel S+D+Cramă, cu acces la drum de
exploatare DE 1703;
Suprafața construită 294 mp, suprafață spații verzi 460 mp, 5 locuri de parcare.
Alimentarea cu apă se va realiza din sursă proprie, până la extinerea rețelei de apă
existentă în localitate,
Apele uzate rezultate se descarca în bazin vidanjabil cu volum de 15 mc, până la
extinderea rețelei de canalizare a localității.
Alimentare cu energie electrică a clădirii se realizează din rețeaua furnizorului de
energie electrică
Organizarea de șantier
Organizarea de șantier se va realiza de către executant în cadrul incintei
Planul de organizare de santier va cuprinde urmatoarele obiecte provizorii::
□
Cabina poarta cu avizier;
□
PSI (Punct de Prevenire si Stingere Incendiu);
□
Toalete ecologice;
□
Vestiar;
□
Birouri;
□
Magazie;
□
Tomberoane pentru gunoiul menajer;
□
Containere deseuri;
□
Platforma pentru depozitarea diverselor materiale;
□
Platforma utilaje
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Accesul în incinta se va face din drumurile existente. Materialele de construcție se vor
putea depozita în incinta proprietății, în aer liber, fără măsuri deosebite de protecţie.
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau
a incendiilor.
Trasarea și amplasarea obiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile
proiectului tehnic și a normelor în vigoare.
Se vor evita pierderile de carburanţi sau lubrefianţi la staţionarea utilajelor, toate
utilajele vor fi atent verificate.
Se vor folosi maşini si utilaje cu nivel redus de emisii, dotate cu catalizator, care
respectă prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a
motoarelor cu ardere internă.
Se vor interzice lucrările de întreţinere, schimburi de ulei şi reparaţii la utilajele şi
mijloacele de transport în amplasament, acestea realizându-se numai prin unităţi de
specialitate autorizate.
Alimentarea cu combustibil a utilajelor şi mijloacelor de transport se va realiza numai
la staţii autorizate, pe amplasament fiind interzisă amplasarea de depozite de
combustibil.
Se vor lua toate măsurile necesare și și se vor respecta toate normele, standardele și
legislația în vigoare în vederea evitării poluării factorilor de mediu sau prejudicierea
stării de sănătate sau confort al populației. Nu vor fi afectate vecinătățile
amplasamentelor de lucru, în perioada de funcționare a obiectivului propus. După
terminarea lucrărilor de șantier, terenul liber se va aduce la calitatea inițială, prin
transportarea deșeurilor de șantier (moloz) la o zonă de depozitare autorizată.
Executantul lucrărilor va lua măsurile necesare încă din faza de organizare a şantierului
privind prevenirea şi stingerea incendiilor în zona de activitate.
Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate;
Terenul luat în studiu este în extravilanul comunei Biharia. Funcțiunea existentă, de
cramă și împrejurimile pe multe hectare reprezentate deplantațiile de viță de vie,
constituie punctul de plecare în proiectul de față, Zona în care ne aflăm este ideală
pentru amplasarea unei unități de alimentație publică retrasă.
Nu sunt alte proiecte propuse în zona de realizare a proiectului.
Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității;
Terenul nu se afla amplasat în situl Natura 2000, pe amplasamentul studiat nu au fost
înregistrate habitate protejate. Nu sunt necesare măsuri suplimentare. Nu se pune
problema afectarii zonelor protejate,
In perioada de exploatare: Constructia va dispune de:
- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si
asimilabile, în vederea eliminarii lor finale la un depozit conform. Aceste containere vor
fi amplasate pe o platformă de deșeuri.
- construcțiile hidroedilitare, rețeaua de canalizare și caminele de canalizare vor fi
executate cu materiale specific hidrofuge, eliminand posibilitatea de contaminare a
solului.
In perioada de execuţie
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Sursele de poluare în perioada de execuție sunt generate de: utilaje și trafic auto prin
scurgeri accidentale de produse petroliere; depozitarea materialelor de executie și a
deșeurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului si subsolului se realizează prin utilizarea
mijloacelor de transport si montaj în stare bună de funcționare și depozitarea controlata
a reziduurilor si a materialelor de constructii (pe suprafete impermeabile).
Pe perioada execuției lucrarilor se vor lua măsurile necesare pentru:
-evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportoare;
- evitare adepozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe
sol in spatii neamenajate corespunzator;
- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;
In perioada de executie, poluarea solului si subsolului variază de la negativ moderat la
neglijabil.
In perioada de exploatare:
- se vor menține betonate/asfaltate zonele de trafic si parcari ale mijloacelor auto;
- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Producția de deșeuri;
În cadrul obiectivului studiat, vor fi generate:
 În perioada de construcție:
- resturi vegetale de la curățirea terenului și material de decopertare rezultat în urma
săpăturilor: acesta care va fi depozitat separat și va fi utilizat la operații de nivelare a
platformei sau transportat cu o firmă de salubritate în baza unui contract;
- deșeuri municipale provenite de la personalul muncitor ;
 În perioada de funcționare se vor genera următoarele tipuri de deșeuri:
- deşeuri menajere;
- ambalaje de hârtie; ambalaje de material plastic (deșeuri reciclabile);
- uleiuri uzate, filtre de ulei, lichide de frână, etc (se vor încheia contracte cu
firme specializate autorizate).
Deșeurile menajere/reciclabile vor fi colectate selectiv în europubele ecologice închise
care vor fi depozitate pe o platformă special amenajată, de unde pe bază de contract vor
fi transportate periodic de către firme specializate. Întreținerea și reparațiile la utilajele
și mijloacele transport auto utilizate la construcția obiectivului se vor efectua la ateliere
specializate autorizate. Până la transportul de pe șantier a deșeurilor rezultate în urma
activităților de construcție, acestea vor fi depozitate adiacent spatiului amenajat pentru
depozitarea materialelor de construcții, în apropierea drumului de acces. După
terminarea lucrărilor de șantier, terenul liber se va aduce la calitatea inițială, prin
transportarea deșeurilor de șantier (moloz) la o zonă de depozitare autorizată. Pentru a
nu perturba zonele învecinate, transportul molozului se va face periodic, organizat cu o
firmă specializată în baza unui contract. Nu se vor folosi substanţe toxice sau
periculoase la realizarea construcției.
Emisiile poluante inclusiv zgomotul, vibraţii, alte surse de disconfort;
Sursele de zgomot și vibrații care vor rezulta prin realizarea acestei activități sunt
Principalele surse de zgomot specifice etapei de construcţie vor fi constituite din:
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- funcţionarea utilajelor necesare executării lucrărilor de construcţii-montaj;
- traficul din incintă al vehiculelor utilizate pentru transportul materialelor. Deoarece
utilajele folosite sunt moderne și silenţioase, se consideră că nu vor pune probleme de
limitare a zgomotului și vibraţiilor. Nivelul sonor si de vibraţii produs de aceste utilaje
va fi modest, sub limita admisă de STAS 10009-88 [65 dB(A)].
Se vor utiliza utilaje care nu produc pierderi de substanțe poluante în timpul funcționării
și nu generează zgomot peste limitele admise, fiind asigurată monitorizarea periodică a
stării de funcționare a utilajelor;
Activitatea societății se va desfașura în limitele normale ale zgomotului si vibrațiilor
admise, avand in vedere zonificarea functionala a terenului (Et) și vecinătățile.
Activitățile propuse în perioada de exploatare a obiectivului nu sunt generatoare de
zgomot și vibrații cu valori semnificative.
O sursa de zgomot și de vibrații pot fi cele generate de aprovizionare, realizata prin
transport cu autocamioane de maxim 40t si de 7,5t (max. 90,7db) care vor aproviziona
spatiul comercial, cu o frecventa de un camion/zi la primele ore ale dimineții.
Măsurile adoptate pentru limitarea impactului negativ al activitatii asupra zonelor
învecinate au vizat organizarea incintei si a fluxului de autovehicule.
Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză,
inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform cunoștințelor științifice;
Contribuţia la schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră, pe perioada
execuției investiţiei va avea impact negativ nesemnificativ. După finalizarea execuției,
impactul va fi neutru.
Riscurile pentru sănătatea umană: Deține notificare privind asistența de specialitate
de sănătate publică nr.159/II.B/11.11.2021, emisă de Direcția de Sănătate Publică Bihor,
conform căreia obiectivul de investiții corespunde normelor igienico-sanitare prevăzute
de legislația în vigoare.
Realizarea investiției va avea un impact pozitiv asupra populatiei prin crearea unor noi
locuri de munca și prin posibilitatea acordata locuitorilor din zona de a se putea recreea
într o zonă retrasă.
2.Amplasarea proiectelor.
(a)utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: Pentru acest proiect Primăria
Comunei Biharia a emis Certificatul de Urbanism nr. 146/13.10.2021.
(b)bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din
subteranul acesteia:
Posibile surse de poluare ale solului generate ca urmare a activității specifie acestui
proiect sunt: accidental, solul poate fi afectat prin scurgeri de carburanţi şi/sau
lubrifianţi, de la utilajele şi de la mijloacele de transport (perioada de implementare a
proiectului).
Pentru a putea asigura o intervenţie rapidă în caz de poluare accidentală, generată de
pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi, beneficiarul are obligaţia să aibă în dotare
materiale absorbante şi/sau substanţe neutralizatoare.
In perioada de execuţie
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Sursele de poluare in perioada de executie sunt generate de: funcționarea utilajelor și
traficul auto prin scurgeri accidentale de produse petroliere; depozitarea materialelor de
executie si a deseurilor pe suprafeţe de teren neimpermeabilizate.
Reducerea impactului asupra solului și subsolului se realizează prin utilizarea
mijloacelor de transport si montaj in stare buna de functionare si depozitarea controlata
a reziduurilor si a materialelor de constructii (pe suprafete impermeabile).
Pe perioada executiei lucrarilor se vor lua masurile necesare pentru:
-evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele
transportoare;
- evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deseurilor rezultate direct pe
sol in spatii neamenajate corespunzator;
- evacuarea de ape uzate, necontrolat pe teren;
In perioada de executie, poluarea solului si subsolului variază de la negativ moderat la
neglijabil.
In perioada de exploatare:
-se vor mentine betonate/asfaltate zonele de trafic si parcari ale mijloacelor auto;
- respectarea prevederilor Ordinului 756/1997 privind evaluarea poluarii mediului, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(c)capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
(i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor; Nu este cazul.
(ii) zone costiere și mediul marin; Nu este cazul.
(iii) zonele montane și forestiere; Nu este cazul.
(iv) rezervații și parcuri naturale ; Nu este cazul.
(v) zone clasificate sau protejate de dreptul național; zone Natura 2000 desemnate
de statele membre în conformitate cu Directiva 92/43/CEE și cu Directiva
2009/147/CE; Nu este cazul.
(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute în dreptul Uniunii și relevante pentru proiect sau în care se
consideră că există astfel de cazuri; Nu este cazul.
(vii) zonele cu o densitate mare a populației; Nu este cazul.
(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic,
3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial
(a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică
și dimensiunea populației care poate fi afectată); Proiectul poate să aibă un impact
asupra faunei, pe perioada realizării lucrărilor, prin disconfortul produs (zgomot).
Impactul este limitat la suprafața amplasamentului și la perioada de realizare a
lucrărilor de construcție,
(b) natura impactului; Redus în timpul lucrărilor de construire
(c) natura transfrontalieră a impactului; Nu este cazul.
(d) intensitatea și complexitatea impactului; Impact limitat și punctiform se
manifestă doar în perioada de realizare a proiectului și în zona de implementare a
acestuia.
(e) probabilitatea impactului; Impactul este minor în perioada de realizare a
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proiectului iar în perioada de funcționare impactul va fi unul redus.
(f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului;
Impact temporar, variabil, reversibil.
(g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;
Nu este cazul.
(h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului.
Prin respectarea tuturor măsurilor de reducere prevăzute în perioada de realizare a
proiectului și în perioada de exploatare, respectiv prin reducerea suprafețelor
construite la minimul necesar.
(i) impactul asupra climei.
Nu este cazul.
4.Condițiile de realizare a proiectului sunt:
- Lucrările se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a
memoriului tehnic întocmit conform prevederilor a legale de mediu în vigoare;
- La executarea lucrărilor se vor respecta normele legale în vigoare: sanitare, de
prevenire și stingere a incendiilor, de protecţia muncii și de gospodărire a
apelor;
- Lucrările se vor desfăşura cu respectarea condiţiilor tehnice și a regimului
juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autoritati;
- Nu se vor spăla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea
solului/subsolului, respectiv a apelor de suprafață/subterane;
- Utilajele utilizate pe durata de realizare a lucrǎrilor, precum şi mijloacele de
transport, vor avea o stare tehnicǎ corespunzǎtoare, astfel încât sǎ fie exclusǎ
orice posibilitate de poluare a mediului înconjurator cu combustibil ori material
lubrifiant direct sau indirect;
- Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
- Se vor lua măsuri pentru evitarea poluării accidentale a factorilor de mediu pe
toată durata execuţiei lucrărilor;
- Se va realiza stropirea ciclică cu apă pe căile de transport și suprafețele de lucru,
care produc praf, în vederea reducerii poluării cu pulberi;
- Deşeurile vor fi depozitate în spaţiile special amenajate;
- Nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de
deșeuri de orice fel;
- Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi în conformitate cu legislaţia
specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a
operatorului care realizează lucrările;
- S-au realizat verificarea amplasamentului (nr. înregistrare APM
Bihor16706/02.11.2021) pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului;
- În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri,
emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului
potenţial, a verificarii amplasamentului, s-a stabilit că realizarea acestuia nu
va avea un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;
- Se va respecta proiectul depus pentru avizare la Agenţia pentru Protecţia
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Mediului Bihor;
- Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr.146/13.10.2021
emis de Primăria Comunei Biharia;
- Titularul deține Notificare privind asistența de specialitate de sănătate publică
emis de Direcția de Sănătate Publică Bihor nr. 159/II B/11.11.2021,
- Punct de vedere emis de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, prin adresa nr.
6425/14.04.2021" nu este necesară emiterea actului de reglementare din punct
de vedere a gospodăririi apelor" și e-mail din data de 21.06.2022;
- Punct de vedere din adata de 22.06.23022, ISU Crișana" nu face obiectul
avizării/autorizarii privind securitatea la incendiu";
- În perioada de execuție, 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;
- Nivelul de zgomot şi vibraţii produs pe perioada realizării proiectului şi în
perioada de exploatare nu va depăşii limita admisă de STAS 10009-2017 şi Ord.
Ministerului Sănătăţii nr.119/2014 modificat și completat de Ord. 994/2018;
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere care se evacuează ȋn reţeaua de
canalizare, se vor ȋncadra ȋn limitele maxime admise de NTPA 002 / 2005
aprobat prin HG nr. 188/2002, cu completările și modificările din HG nr. 352 /
2005;
- Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua pluvială
locală se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate
prin H.G. nr. 352 din 2005;
- Titularul proiectului va informa Agenţia Pentru Protecţia Mediului Bihor în
termenul cel mai scurt despre orice modificare a datelor din proiect
(caracteristici tehnice, amplasament etc) şi despre orice incident sau accident
care afectează semnificativ mediul.
- Conform art. 43, alin (3) din Legea 292/2018, la finalizarea proiectelor publice
şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs
procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a
acordului de mediu, după caz.
- Conform legislației în vigoare, OUG 92/26.08.2021 privind regimul deșeurilor
Articolul 17 (4):
- Titularul autorizaţiei de construire/desfiinţare emise de către autoritatea
administraţiei publice locale, central sau de către instituţiile abilitate să
autorizeze lucrările de construcţii cu caracter special are obligaţia de a avea un
plan de gestionare a deşeurilor din activităţi de construire şi/sau desfiinţare,
după caz, prin care se instituiesisteme de sortare pentru deşeurile provenite din
activităţi de construcţie şi desfiinţare, cel puţin pentru lemn, materiale minerale
- beton, cărămidă, gresie şi ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic şi ghips pentru
reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din
punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător şi siguranţa în
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construcţii, precum şi de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective
pentru a permite eliminarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a
substanţelor periculoase pentru a facilita reutilizarea şi reciclarea de înaltă
calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.
Informarea şi participarea publicului la procedura de reglementare:
Autoritatea competentă pentru protecţia mediului a asigurat şi garantat accesul liber la
informaţie a publicului interesat / potenţial afectat de proiect.
Astfel, publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării şi la luarea Deciziei
Etapei de Încadrare prin anunţuri publice:
- anunț și memoriu tehnic privind depunerea solicitării de emitere a acordului de
mediu, afişat pe site –ul APM Bihor, în data de 17.06.2022
- publicate de titular în mass media – cotidianul Juranalul Bihorean din data de
26.05.2022,
- afişat la sediul Primăria Comunei Biharia, cu nr. 1323/13.05.2022, pentru depunerea
solicitării de emitere a acordului de mediu,
- publicat de titular în mass media- cotidianul" Jurnalul Bihorean" din data de ……..
Primăria Comunei Biharia nr. ……….privind decizia etapei de încadrare,
- anunț și draft privind decizia etapei de încadrare, afișate pe sit-ul APM Bihor din
data de …………
Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a APM Bihor, atrage după sine
suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform prevederilor legale.
II.Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt
următoarele:
1.Proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanta de Urgență a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor, a
florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Amplasamentul proiectului nu este situate în arii protejate de interes național,
comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în
documentație.
III.Motivele pe baza cărora s-a stabilit nefectuarea evaluării impactului asupra
corpurilor de apă:
1. Proiectul are legătură cu apele și nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 și
art. 54 din Legea nr. 107 / 1996, legea apelor, cu modificărle și completările
ulterioare prin utilizarea resursei de apă din sursă proprie.
Conform adresei Administrației Bazinală de Apă Crișuri, nr. 6425/14.04.2021" nu este
necesară emiterea actului de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor"
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Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în
situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei
decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul
proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.
Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată întrun drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial,
actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul
participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie
neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării
publicului se atacă în instanţă 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 instanţei de contencios administrativ competente, persoanele
prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice
emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii 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 cunoştinţa publicului a deciziei.
Autoritatea publică emitentă are obligaţia 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 soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este
gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale
Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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