Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR
DE STAT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. DRAFT din ....08.2022
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de AUTO SPA
TM SRL, reprezentat prin Aleman Cristina Alina, cu sediul în comuna Dumbrăvița,
satul Dumbrăvița, strada Danaide, nr. 36, judeţul Timiș, înregistrată la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bihor cu nr. 11073 din 22.06.2022, respectiv a completărilor cu nr.
12411 din data de 18.07.2022, cu nr. 13022 din data de 01.08.2022 și cu nr. 13260 din
data de 04.08.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei 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, cu
modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului,
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BIHOR decide,
Ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică
din data de 03. 08.2022, că proiectul „DTAC și avize pentru construire spălătorie auto
tip tunel”, propus a fi amplasat în municipiul Oradea, Calea Borșului, 6/D, nr. cad.
160709, 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 pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării evaluării impactului
asupra mediului sunt următoarele:
- Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, la Anexa nr. 2 – Lista
proiectelor pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra
mediului, la punctul 10 – Proiecte de infrastructură, litera a) – proiecte de dezvoltare
a unităților/zonelor industriale;
- 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,
- proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea
apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
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1. CARACTERISTICILE PROIECTULUI:
a) Dimensiunea și concepţia ȋntregului proiect:
Se propune construirea unei spalatorii cu regim de autoservire tip tunel.
Constructiile se vor realiza/amplasa pe terenul inchiriat de la COMPANIA TOMA SRL pe o perioada de 15 ani.
Terenul studiat are o suprafata totala de 2600 mp, reprezentand in totalitate teren in intravilan localitatii
Oradea, conform C.F. nr. 160709.
Accesul la parcela se realizeaza din Calea Borsului.
Terenul studiat are forma regulata si suprafata de 2600 mp.
Retrageri ale construcției propuse față de limita de proprietate:
6.00 m fata de limita de proprietate NE;
3.70 m fata de limita de proprietate S; (aliniamentul stradal)
66.4m fata de limita de proprietate NV;
36.5m fata de limita de proprietate SV;
Se propune amplasarea unei cladiri cu destinatia de spalatorie auto tip tunel. Clădirea propusă
este pervazuta cu un flux de acces și ieșire. Sistemul automatizat operează funcția de curatare cu jet de apa

cu presiune înaltă, periere , clatire, ceruire și uscare. Ciclul de curatare se face prin culisarea sistemelor
automatizate în jurul automobilului oprit în mijlocul tunelulului.
Inventarul spatiilor interioare

O boxa tip tunle cu spalare automatizata cu suprafața de 55.0 mp
Spațiu tehnic cu suprafața 24.5 mp
Total suprafața parter 79.5 mp
Spalatoria Auto – va fi dotata cu aparatelor automatizate puse la dispoziție de operatorul economic cu
regim de autoservire.
Spalatoria auto de tip atomatizat foloseste urmatoarele etape de spalare:
- Prespalare cu inalta presiune, sampon si apa calda;
- Spalare cu spuma activa si perie;
- Limpezire cu apa dedurizata;
- Clatire;
- Finisare cu apa dedurizata.
- Uscare cu aer cal
Echipamentele montate spalatorie sunt prevazute cu sistem de recirculare a apei, sistem de
dedurizare a apei, sistem de incalzire a apei si a habitaclului, panoul de operare, contorizare electronica a
ciclului de spalare, operare pe baza de fise cu temporizare.
AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Caile de acces in constructia propusa se vor realiza prin extinderea platformei de beton existente.
Terenul rămas neconstruit va fi destinat spațiului verde intr-o proportie de minim 20% din suprafata
terenului.
La terminarea lucrarilor de construire si montare a echipamentelor se vor lua masuri de refacere a
calitatii solului . Terenul va fi sistematizat pe verticala astfel incat apele meteorice sa nu produca
acumulari (baltiri) . Pe amplasamentul existent se gasesc doar arbusti si tufe ornamentale care nu vor fi afectati
de investitia propusa. Prin prezentul proiect nu se vor taia copaci. Prin investitai facuta se va
planta cca. 20 plante/ arbusti ornamentali.
Necesitatea si oportunitatea de a dezvolta activitatatea existenta de spaltorie auto “salf sevice ‘’ si a
diversifica gama de servicii oferite la standarde europene.
Proiectul propus corespunde cerintelor tehnologice si legislatiei romanesti in vigoare, coroborate cu
normele internationale privind protectia mediului si protectia impotriva incendiilor.

Organizarea de şantier.
Lucrarile de construire prevazute se vor realiza în mod obligatoriu cu firme specializate si cu
personal calificat pentru astfel de lucrari.
Lucrarile de executie nu vor afecta domeniul public pe perioada santierului.
Organizarea de santier presupune identificarea si amenajarea a 2 zone de depozitare : o zona de
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depozitare materiale vrac (pietris, nisip) si o zona de depozitare materiale preambalate sau care necesita a fi
protejate de intemperii, precum si amplasarea unei constructii provizorii usoare (executata din lemn sau
metalica) pentru depozitare materiale marunte si ca vestiar pentru personalul de executie.
De asemenea vor trebui asigurate :
-punctul de alimentare cu apa industriala (si potabila)
-punctul de alimentare cu energie electrica
-grupul sanitar de serviciu
Dupa incheierea lucrarilor de construire se va proceda la refacerea amplasamentului in spiritul zonei
adiacente.
Scurgerea apelor pluviale se va face prin sistematizarea terenului incat sa nu existe zone de
acumulare. Îmbracamintea aleilor si platformelor auto va fi executata din dalaj prefabricat de beton,
asezat pe pat de nisip.
Pe tot timpul executiei lucrarilor se vor respecta prevederile privind protectia si igiena
muncii din normativele în vigoare.

In incintă se prevăd: baracamente, zone de depozitare materiale, toalete ecologice,
branșamente electrice și de apă, etc.
Se vor lua măsuri pentru protecția aerului, solului și subsolului.
Toate utilajele vor fi verificate și curățate înainte de a ieși din spațiul șantierului.
Se vor lua măsuri de limitare și temporizare a zgomotelor și a vibrațiilor pe perioada
lucrului.
Deșeurile rezultate din activitatea de construire, ambalaje și resturi vegetale sau
pâmănt vor fi depozitate selectiv și predate firmei de salubritate care asigură evacuarea
acestora, în baza unui contract de prestări servicii.
Se reface terenul afectat de săpăturile pentru fundaţie și de organizarea de şantier,
aducăndu-se la starea iniţială.
Construcția obiectivului nu va afecta buna desfășurare a activităților din imediata
vecinătate.
Se vor reface/amenaja spatiile verzi ramase libere (neconstruite).
Terenul prezinta un relief plan; pentru realizarea acestei investitii nu sunt necesare dezafectari de fonduri fixe,
de demolari de constructii fixe sau provizorii, de defrisari, devieri si/sau dezafectari de utilitati.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și /sau aprobate:
Proiectul are legătură cu alte proiecte existente sau în curs de realizare situate în
intravilanul localității, fără impact semificativ asupra mediului.
Terenul este proprietate privată, conform Certificatului de Urbanism nr. 2794 din
data de 17.06.2022, emis de Primăria Municipiului Oradea, respectiv a extrasului de
Carte Funciară C.F. 160709 Oradea, din data de 22.06.2020.
Folosința actuală a terenului este teren cu menționarea categoriei de folosință din
C.F. :curți constructii în și construcție cu menționarea categoriei de folosință din C.F. :
spălătorie auto.
Destinația stabilită prin PUG nou, specificare titlu UTR: zonă funcțională Et – zonă
de activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de
mari dimensiuni - bog box, mal,, showroom.
Imobil situat în zonă de protecție aeroport: ILS - LOC
Imobil situat în zonă de protecție unități risc tehnologic
Pe teren există o construcție C1cu suprafața de 193 mp, spălătorie auto- din structură
metalică cu fundații și platforme de beton.
Conform CF, zona studiata se învecinează la:
Sud – drum public, Nr. Cad. 208592
Nord-Vest – drum public, Nr. Cad. 206454
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Nord-Est – drum public, Nr. Cad. 160708
c) Utilizarea resurselor naturale, ȋn special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversităţii:
Se vor utiliza materiale și produse pentru edificare, conforme cu normativele tehnice
actuale în vigoare.
Resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: se vor folosi agregate
naturale din balastierele din apropiere pentru prepararea betoanelor si mortarelor
necesare.
Materia prima necesară este apa, energia electrică și soluții ecologice specializate de
spălare/curățare autovehicule ;
Din punct de vedere al dotărilor edilitare amplasamentul dispune de următoarele:
Alimentarea cu apa a punctelor de consum se va face de la reteaua stradala a mun.
Oradea.
- Apele uzate se vor colecta în reteaua de canalizare, vor trece printr-un separator de
hirocarburi si ulterior în reteaua de canalizare stradala.
- Alimentarea cu energie elecrica se va face de la reteaua stradala a mun. Oradea.
Spălătoria nu necesită sistem de încălzire.
Amplasamentul beneficiază de toate rețelele edilitare: alimentare cu apă potabilă,
canalizare menajeră, alimentare cu energie electrică.
In timpul execuției se vor utiliza combustibili (motorină și benzină) pentru utilaje.
Alimentarea cu carburanți al acestor utilaje se vor realiza la puncte autorizate de
distribuire a acestora.
d) Cantităţi și tipuri de deșeuri generate / gestionate:
Deșeurile rezultate în faza de construire cuprind materiale inerte precum : pâmănt
din săpături, moloz, pietriș, material lemnos și metalic, etc.
Aceste deșeuri vor fi colectate și evacuate de unul din operatorii de salubritate.
Deșeurile produse în urma activității desfășurate sunt următoarele:
- deșeuri municipale amestecate - cca 0,5 tona/an
- deșeuri ambalaje de hârtie - cca 5 kg/luna
- deșeuri de materiale plastice - cca 3 kg/luna
- deșeuri textile cca 0 kg/luna
- deșeuri biodegradabile - cca 10 kg/luna
Deșeurile municipale amestecate sunt colectate în pubele amplasate în spații special
amenajate. Vor fi predate periodic la societatatea cu care este încheiat contractul de
salubrizare.
- Deșeurile de ambaje, hârtie și textile sunt colectate separat, pe tipuri de deșeuri în
recipiente speciale, spre a fi predate la societăți autorizate în vederea valorificării.
- Deșeurile de materiale plastice sunt colectate separat, spre a fi predate la societăți
autorizate în vederea valorificării.
- Deșeurile de grăsimi și resturi de hidrocarburi sunt colectate separat, în recipiente
speciale, spre a fi predate la societăți autorizate în vederea neutralizării acestora.
Deșeurile provenite din construcţii, vor fi preluate de firma de salubritate cu care
beneficiarul va încheia contract, iar materialele revalorificabile vor fi depozitate separat.
Toate deșeurile rezultate în urma lucrărilor vor fi transportate, valorificate,
depozitate sau eliminate numai prin societăți autorizate.
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In spațiul de depozitare se vor amplasa pubele destinate fiecărui tip de deșeu în parte,
evidenţierea colectării selective se va face alegând pubele de culori diferite și
inscripţionate conform tipului de deșeu pe care îl conţine.
Depozitarea şi gestiunea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea de execuție se vor
face cu respectarea : OUG 92/26.08.2021 privind regimul deșeurilor.
e) Poluarea și alte efecte negative:
Apa
IN FAZA DE EXECUTIE :
Pentru executie se va folosi apa din reteaua de apa existenta, iar apa uzata va fi evacuata in
reteaua de canalizare existenta. Din procesul de construire nu vor rezulta substante care sa modifice
calitatea apei, astfel ca se estimeaza un impact nesemnificativ asupra factorului de mediu “apa”.
IN FAZA DE FUNCTIONARE :
Constructia va dispune de instalatii de alimentare cu apa potabila din reteaua de apa existenta si
din reteaua de alimentare cu apa oraseneasca, precum si de instalatii de evacuare a apelor menajere
uzate.
Apa menajera uzata se va colecta in reteaua de canalizare si va trece printr-un separator de hidrocarburi si
ulterior in reteaua de canalizare stradala.
Deoarece în procesul de spălare - curățare se folosesc detergenți biodegradabili, fara
fosfati si cu alcalinitate redusa, produse de întreținere și produse de curătat ecologice, impactul

activității desfășurate în cadrul obiectivului asupra apelor de suprafață și a pânzei
freatice din zonă – în condițiile respectării normelor și instrucțiunilor de lucru este
nesemnificativ asupra factorului de mediu apă.
Apele uzate aferente vor fi cele rezultate în urma procesului de spălare precum și
cele colectate de pe platforma de parcare. Acestea vor fi trecute prin separator de nămol,
grăsimi și hidrocarburi și evacuate în rețeaua de canalizare existentă în zonă.
Apele pluviale se vor colecta de pe clădire și platforme prin dirijarea acestora spre
spațiile verzi ale beneficiarului, fără afectarea proprietăților învecinate.
Aerul
FAZA DE EXECUTIE :
In aceasta faza sunt generate in atomsfera urmatoarele emisii de poluanti :
- pulberi din activitatea de manipulare a materialelor de constructie si din tranzitarea zonei de
santier
- gaze de ardere din procese de combustie.
Sistemul de constructie fiind simplu, nivelul estimat al emisiilor din sursa dirijata se incadreaza in VLE impuse
prin legislatiade mediu in vigoare, iar sursele de emisie nedirijata ce pot aparea in timpul punerii in opera sunt
foarte mici, si prin urmare, nu produc impact semnificativ asupra factorului
de mediu aer.
IN FAZA DE FUNCTIONARE :
Pentru factorul de mediu aer, indicatorii de calitate se vor incadra in limitele prevazute prin Ordinul
MAPPM r. 462/1993 In aceasta faza sunt generate in aer urmatoarele categorii de poluanti :
- pulberi din activitatea de curatenie
- gaze de ardere din procese de combustie.
Nivelul estimat al emisiilor in aceasta faza nu produce un impact semnificativ asupra

factorului de mediu aer, respectând legislația in vigoare.
Solul
IN FAZA DE EXECUTIE :
In aceasta faza nu exista surse de poluare care sa aiba un impact semnificativ asupra solului si
subsolului.
IN FAZA DE FUNCTIONARE :
Constructia va dispune de :
- containere (europubele) pentru colectarea temporara a deseurilor menajere si asimilabile, in
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vederea eliminarii lor finale la groapa de gunoi
- platforme betonate (acoperite) pentru depozitarea temporara a deseurilor reciclabile
Pardoselile din spatiul spalatoriei vor fi executate avand un grad ridicat de impermeabilitate (beton)
, iar exteriorul fundatiei si peretii laterali sunt prevazute izolatii hidrofuge din material bituminos.
Prin aceste lucrari se elimina pericolul eventualelor infiltrari al apelor infestate in sol. Constructiile
hidroedilitare , reteaua de canalizare si caminele de canalizare vor fi executate cu material specifice hidrofuge,
eliminand posibilitatea de contaminare a solului.

Sursele de poluanți pentru sol și subsol sunt scurgerile accidentale de carburanți și
lubrifianți provenite de la utilaje și echipamente în timpul execuției.
Prin tehnologiile de construire prevăzute nu se vor evacua ape uzate pe suprafața
terenului sau în subteran, de asemenea nu se vor depozita materiale sau substanțe
periculoase direct pe sol, deci nu există surse de poluare a solului.
Pentru evitarea unei poluări accidentale a solului se recomandă folosirea de utilaje și
echipamente în buna stare de funcționare.
În cazul unor poluări accidentale (scurgeri de motorină, uleiuri de la intreținerea
utilajelor), pâmăntul contaminat va fi excavat și preluat pentru depozitare, tratare sau
eliminare de către firme autorizate.
Atăt pe perioada de executare a lucrărilor de construire, cât și pe perioada de
funcționare a obiectivului, nu se va produce poluarea solului.
Pe perioada de funcționare nu va exista posibilitatea apariției poluării solului datorită
scăpărilor accidentale de produse petroliere provenite de la autovehicule, deoarece
platforma va fi betonată.
Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor:
Pentru nivelul de zgomot / vibratii - se vor respecta conditiile impuse prin HG nr.321/2005 privind
evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997 (nivel acustic Ia
limita incintei), cu modificarile ulterioare, STAS nr. 10009/1988, Acustica urbana- Limite admisibile ale
nivelului de zgomot, STAS nr. 6156/1986- protectia impotriva zgomotului in construciile civile si
socialculturale
- limite admisibile, alti parametri de izolare acustica.
IN FAZA DE EXECUTIE :
In acesta faza, sursele de zgomot si vibratii sunt produse atat de actiunile propriu-zise de lucru ,
cat si de traficul auto din zona de lucru. Aceste activitati au un caracter discontinuu, fiind limitate de obicei pe
parcusul zilei. Amploarea proiectului fiind redusa, nu se constituie o sursa semnificativa de zgomot si vibratii.
IN FAZA DE FUNCTIONARE :
In cadrul activitatii nu se produc zgomote si vibratii care sa aiba un impact semnificativ asupra
mediului, dar vor fi luate masuri pentru diminuarea acestora.
Se vor urmari – prin masurare – nivelurile de zgomot si se vor lua masuri astfel incat sa fie respectate valorile
recomandate prin HG 321/2005 :

Nivelul de zgomot care va fi generat la realizarea investiţiei și în timpul exploatării,
se va încadra în valorile limită din normativele din vigoare.
In cadrul amplasamentului, sursele posibile de zgomot pot proveni pe perioada de
executie de la utilajele folosite.
In această situație se vor lua măsuri speciale de reducere a zgomotului și
vibrațiilor provenite de la utilaje prin temporizare și utilizarea unor echipamente
performante.
Menționăm că impactul zgomotului se va manifesta pe o perioadă limitată.
In perioada de funcționare, sursele de zgomot și vibrații sunt produse atât de
activitatea spălătoriei auto, cât și de traficul auto din zona de lucru. Aceste activități au
un caracter discontinuu, fiind limitate de obicei pe parcusul zilei.
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Amploarea proiectului fiind redusă, nu se constituie o sursa semnificativă de
zgomot și vibrații.
Scurtă descriere a impactului potenţial:
Aparitia unui nou obiectiv nu va avea un impact negativ asupra sanatatii locuitorilor , a peisajului si
mediului vizual, asupra climei , faunei si florei, bunurilor materiale sau asupra patrimoniului istoric şi
cultural al localitatii.

f) Riscuri de accidente majore și / sau dezastre relevante pentru proiect,
inclusiv cele cauzate de schimbări climatice:
Se vor lua măsuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru și
a poluărilor accidentale.
Contribuţia la schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră, pe perioada
execuției investiţiei va fi minor la nivel local. După finalizarea execuției, impactul va fi
neutru.
Dată fiind tipologia lucrărilor de executat și amplasamentul lucrărilor, se consideră
că riscul pe care îl presupun variațiile extreme de temperatură poate fi exclus.
g) Riscuri pentru sănătatea umană
Activitatea realizată nu constituie o sursă de disconfort pentru populaţie și nu
afectează sănătatea umană.
Distanta pana la cea mai apropiata locuinta este de peste 400.0m situata in sud-est fata de amplasament.

Pentru proiect s-a obținut notificare privind asistența de specialitate de sănătate
publică nr. 276 /II.D/ 19.07.2022, emisă de Direcția de Sănătate Publică Bihor, conform
căreia documentația pentru obiectivul : ,,Construire spălătorie auto tip tunel”, din
locaitatea Oradea, Calea Borșului, 6/D, nr. cad. 160709, județul Bihor, apartinând de
AUTO SPA TM SRL, corespunde normelor igienico - sanitare prevăzute de legislația
în vigoare.
2. AMPLASAREA PROIECTULUI
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte
trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:
A) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
Folosința actuală a terenului este teren cu menționarea categoriei de folosință din C.F.
:curți constructii în și construcție cu menționarea categoriei de folosință din C.F. :
spălătorie auto.
Destinația stabilită prin PUG nou, specificare titlu UTR: zonă funcțională Et – zonă de
activități economice cu caracter terțiar și de tip comercial desfășurate în unități de mari
dimensiuni - bog box, mal,, showroom.
Imobil situat în zonă de protecție aeroport: ILS - LOC
Imobil situat în zonă de protecție unități risc tehnologic, conform Certificatului de
Urbanism nr. 2794 din data de 17.06.2022, emis de Primăria Municipiului Oradea.
Pe teren există o construcție C1cu suprafața de 193 mp, spălătorie auto- din structură
metalică cu fundații și platforme de beton, conform Carte Funciară C.F. 160709 Oradea.
B) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă și din
subteranul acesteia:
Din punct de vedere al dotărilor edilitare amplasamentul dispune de următoarele:
- Alimentarea cu apa a punctelor de consum se va face de la reteaua stradala
a mun. Oradea.
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- Apele uzate se vor colecta în reteaua de canalizare, vor trece printr-un separator de
hirocarburi si ulterior în reteaua de canalizare stradala.
- Alimentarea cu energie elecrica se va face de la reteaua stradala a mun. Oradea.
Prin realizarea investiției nu va fi afectată capacitatea de regenerare a resurselor
naturale, apă, sol, subsol, biodiversitate.
C) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială
următoarelor zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;
2. zone costiere și mediul marin;
3. zonele montane și forestiere;
4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;
5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000
desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de
legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național-secțiunea a
III-a- zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din
domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție
sanitară și hidrogeologică;
6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante
pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;
7. zonele cu o densitate mare a populației;
8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.
Amplasamentul nu este situat ȋn zone umede, zone riverane, guri ale rȃurilor, zone
costiere, zone montane sau forestiere, zone cu densitate mare a populației, zone
importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic;
In zona de amplasament nu sunt obiective de interes public, toate lucrările se
desfășoară ȋn incintă ȋnchisă, iar amplasamentul nu este situat ȋn vecinătatea unor
monumente ale naturii, parcuri naţionale sau rezervaţii nationale.
3. TIPURILE ȘI CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL:
Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra mediului trebuie
analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 şi 2, având în vedere impactul
proiectului asupra factorilor prevăzuţi la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, şi ţinând
seama de:
a) importanța și extinderea spațială a impactului (de exemplu, zona geografică și
dimensiunea populației care poate fi afectată)
Având în vedere amploarea redusă a activităţii de construcţie și funcționare se
estimează un impact nesemnificativ.
b) natura impactului;
Proiectul va avea impact minor asupra calităţii vieţii și sănătăţii populaţiei în timpul
realizării iar după finalizare impactul va fi nesemnificativ.
c) natura transfrontalieră a impactului;
Deoarece distanţa faţă de frontieră este relativ mare, impactul transfrontier este nul.
d) intensitatea și complexitatea impactului;.
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Impact limitat care se manifestă doar în perioada de realizare a proiectului, impact
neutru în perioada de funcționare.
e) probabilitatea impactului;
Impactul va fi minor în perioada de realizare a proiectului și neutru în etapa de
exploatare a acesteia.
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:
Impactul potenţial asupra mediului va fi minor, cu efect local și limitat în perioada
de execuţie a lucrărilor, dacă se respectă măsurile prevăzute ȋn memoriul tehnic.
perioada de implementare propusă: 12 luni
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate;
Impactul cumulat minor local se va manifesta doar în perioada de construcție
(îngreunarea traficului rutier) și va fi neutru în perioada de funcționare.
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului
Prin respectarea legislației în vigoare și a tuturor măsurilor de reducere prevăzute în
perioada de realizare a proiectului și în perioada de exploatare.
Prin lucrările prevăzute factorii de mediu nu sunt afectați și nu se împun lucrări de
reconstrucție ecologică, deci nu necesită studiu de impact asupra mediului.
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
adecvate sunt următoarele:
 Proiectul nu intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57 / 2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu
modificările și completările ulterioare.
 Amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional,
comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în
documentaţie;
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului
asupra corpurilor de apă
 proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor
nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;
Proiectul deține:
Adresa nr. …/…../IV din data de …..08.2022 emisă de Administrația Bazinală de Apă
Crișuri - Sistemul de Gospodărire a Apelor, prin care se comunică următoarele: pentru
realizarea proiectul propus nu se impune necesitatea obținerii avizului de
gospodărire a apelor, conform Legii Apelor 107 din 1996 cu modificările și
completările ulterioare.
4. CONDIŢII DE REALIZARE A PROIECTULUI SUNT:
Activitatea de construcție se va desfăsura numai în incinta amplasamentului,
neafectând zonele limitrofe, impactul produs asupra biodiversității în etapa de
construcție fiind nesemnificativ.
Prin grija constructorului, pe toată durata de execuție a lucrărilor, materialele folosite
vor fi depozitate în locuri special amenajate, astfel încât influențele asupra mediului să
fie minime iar la terminarea lucrărilor, terenul se va curăța și amenaja, aducăndu-se la
starea inițială.
Se vor lua toate măsurile necesare pentru limitarea factorilor de mediu.
Printre acestea se numără:
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 delimitarea clară a arealelor de construcţie,
 orice pierdere de combustibil, uleiuri și alte materiale poluante vor fi anihilate,
colectate și transportate la locul de neutralizare conform fișelor de mediu conforme cu
manualul de calitate al constructorului,
 oprirea lucrărilor de construcţie pe timpul nopţii (între orele 22:00 şi 6:00),
 traseele vehiculelor implicate în locurile de construcţie vor evita, acolo unde
este posibil, zonele rezidenţiale.
Lucrările se vor realiza cu respectarea proiectului tehnic elaborat potrivit legii, a
Memoriului de prezentare întocmit conform prevederilor 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;
Se vor respecta prevederile cuprinse în documentaţia depusă la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Bihor;
Se vor respecta prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2794 din data de
17.06.2022, emis de Primăria Municipiului Oradea, precum şi precizările şi
recomandările din celelalte avize și acorduri solicitate prin certificatul de urbanism;
In 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;
 Indicatorii de calitate ai apelor pluviale care se deversează în reţeaua hidrografică
locală se vor încadra în valorile admise conform NTPA 001 / 2002 modificate prin H.G.
nr. 352 din 2005;
 Pe amplasament se va monta un separator de hidrocarburi, cu rolul de a opri
uleiurile minerale și alți poluanți de origine petrolieră să ajungă în sol și în sursele de
apă.
 Constructorul și beneficiarul lucrării vor asigura pe timpul execuției lucrărilor cît
și după aceasta, condițiile de scurgere a apelor prin degajarea tuturor obstacolelor care
ar putea obtura secțiunea de scurgere.
 Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea
utilajelor în albiile cursurilor de apă.
 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;
 Managementul deşeurilor generate de lucrări va fi in conformitate cu legislaţia
specifică de mediu și va fi în responsabilitatea titularului de proiect cât și a operatorului
care realizează lucrările;
 După finalizarea lucrărilor se vor reface zonele afectate de lucrări, respectiv vor fi
valorificate / eliminate deșeurile rezultate și vor fi curăţate aceste zone.
 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;
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 Este obligatorie gestionarea corespunzătoare 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;
 Nu se vor spǎla obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce poluarea
solului/subsolului respectiv a apelor de suprafata/subterane;
 Utilajele folosite 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 înconjurător cu combustibil ori material lubrifiant
direct sau indirect;
 Nu se vor deteriora zonele învecinate perimetrului de desfǎşurare a lucrǎrilor;
 Extras din OUG 92 privind regimul deseurilor Art 17 alin.7.
7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construire şi/sau desfiinţare
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să
gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări, astfel încât să atingă un nivel de
pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv
operaţiuni de rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de
minimum 70% din masa deşeurilor nepericuloase provenite din activităţi de construcţie
şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04
din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului.
În cazul producerii accidentale a unui prejudiciu, se va anunţa în cel mai scurt timp
autoritatea competentă în vederea stabilirii măsurilor de remediere ce vor fi puse în
aplicare de cel care a produs prejudiciul.
S-a realizat verificarea amplasamentului, în data de 21.07.2022, completarea listei de
control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului
și de evaluare adecvată consultarea membrilor CAT în şedinţa din data de 03.08.2022,
organizată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor.
În urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii
poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, a
verificării amplasamentului, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va avea un impact
semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu.
Conform art. 43. din Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului “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”
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.
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 Astfel publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitării şi la luarea
deciziei Decizie Etapei de Încadrare prin anunţuri publice:
 afişate pe pagina proprie de internet a autorităţii competente pentru protecţia
mediului în data de 19.07.2022 și din data de 05.08.2022 împreună cu draftul deciziei;
 publicat de titular în mass media JURNAL BIHOREAN din data de 15.07.2022
și din data de 04.08.2022;
 afişate de titular la sediul Primăriei Municipiului Oradea, în datele de 14.07.2022
și 03.08.2022,
 Nu au fost formulate observații din partea publicului pe toată perioada procedurii.
Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a Agenției pentru Protecția Mediului
Bihor, atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz, conform
prevederilor legale.
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.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului revine titularului activității.
Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată
într-un 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 din 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private
asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau întrun 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.
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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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