Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
E STATPROIECT
PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 214 din 05.08.2019

Ca urmare a solicitării depuse de Primăria orașului Oravița prin primar
Ursu Dumitru, cu sediul în orașul Oravița, str. 1 Decembrie 1918, nr. 60, judeţul
Caraș-Severin, pentru proiectul „Reabilitare drumuri, străzi urbane, orașul
Oravița, județul Caraș-Severin”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul
orașului Oravița, judeţul Caraş-Severin înregistrată la Agenţia pentru Protecţia
Mediului Caraş-Severin cu nr. 6013 din data de 18.06.2019, în baza Legii 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului si a
O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
49/2011 cu modificările și completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraș-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de 24.07.2019, că
proiectul „Reabilitare drumuri, străzi urbane, orașul Oravița, județul CarașSeverin”, propus a fi amplasat în intravilanul și extravilanul orașului Oravița, judeţul
Caraş-Severin nu se supune evaluării impactului asupra mediului/ nu se supune
evaluării adecvate / 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:
a) proiectul intră sub incidenţa Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 13.
a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 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.
b) Justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3 a Legii 292/2018 privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului:
1. Caracteristicile proiectului
a) mărimea proiectului:
Străzile și drumul comunal care fac obiectul proiectului se găsesc pe teritoriul
administrativ al orașului Oravița în localitatățile Oravița, Agadici și Bradișoru de Jos.
Lungimea tronsonului proiectat este de 6 366,06 m.
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Traseul proiectat respectă traseul existent

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumire

IZLAZULUI LOT 3
PRIMAVERII
ZORILOR
GRADINILOR
CRISAN LOT 2
CRIZANTEMELOR
ION
SIMU
(Rachitova)
8.
BRADISOR
(Bradisoru de Jos)
9.
TRANDAFIRILOR
LOT 3
10. STEFAN
CEL
MARE
11. IZLAZULUI LOT 1
12. IZLAZULUI
PRINCIPAL
LUNGIME
TOTALĂ
STRĂZI
1.
Drum comunal DC
67 (Agadici)
LUNGIME TOTALĂ

Tabel străzi proiectate
Lungime
Situație existentă
(m)
50
151,9
111
110
64,96
158,39
532
429,19
97

Sectoarele investigate sunt
pietruite și din pământ

400
82
1091,43
3277,87
3088,19

Preponderent pietruit
6366,06

Structură rutieră proiectata peste pietruirea existentă:
- strat de uzură din B.A. 16 ……………………...................….....……4 cm;
- strat de uzură din B.A.D.P.C. 22,4.…………......…..........….....……6 cm;
- strat superior de fundaţie din piatră spartă împănată ..............…. 20 cm;
- strat inferior de fundaţie din balast ...........................................…. 20 cm;
- strat de formă din balast nisipos... ............................ ……….........10 cm;
Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor de suprafaţă de pe partea caroabilă se va face prin panta profilului
transversal de 2,5%, iar de pe acostamente prin panta acestora de 4,0 %.
În lungul drumului apele pluviale se vor colecta prin intermediul șanțurilor și rigolelor
carosabile proiectate.
Lungime șanțuri neprotejate 5046 m.
Lungime șanțuri protejate 688 m.
Lungime rigolă 4463 m.
Pe drumul comunal DC 67 (Agadici) se vor amenaja un număr de 10 de stații de
incrucișare cu o lungime de 25 m şi lăţime de 2,0 m, avand aceeasi structura rutieră cu a
drumului adiacent.
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Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor proiectate s-au proiectat 8 podeţe
transversale Ø 800.
Pentru asigurarea scurgerii apelor din zona străzilor respectiv a drumului comunal în
dreptul drumurilor laterale, s-au proiectat 12 podeţe transversale Ø 600.
Drumurile laterale sunt în număr de 31, iar acestea se vor amenaja pe o lungime de 25,0
m şi o lăţime de 4,0 m cu o structură rutieră similară cu a drumului comunal / străzii cu
care se intersectează.
Accesele la proprietăţi (4 accese) vor fi amenajate pe o lățime de 4m cu o structură
rutieră alcătuită din 6 BA 16, 15,0 cm piatră spartă împănată, 15,0 cm balast; vor fi
dispuse podețe pentru a asigura accesul la proprietate și scurgerea apelor în lungul
drumului.
Se va interveni la baza zidurilor de sprijin existent prin consolidarea fundației, refacere
unde este cazul,demolare și refacere.Pe o lungime de 427 m sunt proiectate ziduri de
sprijin noi. Pe strada Izlazului principal pentru asigurarea siguranței participanților la
trafic pe zonele de rambleu cu ziduri de sprijin proiectați a fost dispus parapete metalic
de tip greu.
Organizarea de şantier
Organizarea de șantier va fi amplasata pe terenul intrvilan existent pe o suprafaţă de 500
mp, pe strada Zona Garii.
Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de şantier se propune a se realiza de
la rețeaua existentă.
Serviciile privind curăţirea si igienizarea grupurilor sanitare, precum şi ritmicitatea
acestor servicii,vor fi asigurate pe baza de contract de către o firmă specializată.
Obligaţia organizării, contractării şi asigurarii acestor servicii revine antreprenorului
care, pe baza de contract cu beneficiarul, va executa organizarea de șantier .
b) cumularea cu alte proiecte: nu este cazul
c) utilizarea resurselor naturale: nu e cazul
d) producţia de deşeuri:
▪ la faza de construire:
 sol vegetal decapat, material excedentar din săpături şi deşeuri din construcţii
depozitate şi gospodărite/reutilizate/evacuate conform legislaţiei;;
e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort:
▪ în perioada de execuţie: noxe din gaze de eşapament, pulberi în suspensie, praf,
zgomot, provenite de la utilaje, mijloace de transport, manipulare materiale de
construcţii;
▪ în timpul exploatării: nu este cazul;
f) riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile
utilizate: nu e cazul
2. Localizarea proiectului
Se ia în considerare sensibilitatea mediului în zona geografică posibil a fi afectată de
proiect, avându-se în vedere în special:
2.1. utilizarea existentă a terenului:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 43/28.05.2019, eliberat de primăria orașului
Oravița, terenul se află amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Oravița, în
intravilanul și extravilanul orașului Oravița, domeniu public de interes local;
▪ folosința actuală:străzi urbane, drum comunal
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▪ suprafața de teren afectată de rețeaua de distribuție a apei:6370 mp
2.2. relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea
regenerativă a acestora: nu e cazul
2.3. capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie deosebită pentru:
a) zonele umede: nu este cazul
b) zonele costiere: nu e cazul
c) zonele montane şi cele împădurite: nu e cazul
d) parcurile şi rezervaţiile naturale: nu e cazul
e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:
zone de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole
amenajate etc.: nu e cazul
f) zonele de protecţie specială, mai ales cele desemnate prin 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, zonele prevăzute prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a III-a-zone protejate, zonele
de protecţie instituite conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările
şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi
hidrogeologică:nu este cazul
g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost
deja depăşite: nu e cazul
h) ariile dens populate: nu e cazul
i) peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică:
3. Caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative posibile ale proiectelor, în raport cu criteriile
stabilite la pct. 1 şi 2, cu accent deosebit pe:
a) extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate:
▪ impact local, nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;
b) natura transfrontieră a impactului: nu e cazul
c) mărimea şi complexitatea impactului:
▪ impact redus, de mică complexitate, în timpul execuţiei lucrării;
d) probabilitatea impactului:
▪ minimă, atât în perioada construirii cât şi în perioada funcţionării;
e) durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului:
▪ în timpul construirii: impact redus, de scurtă durată, reversibil odată cu terminarea
lucrărilor
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
adecvate 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, cea mai apropiată arie naturală protejată este: xxxxxx
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:
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 prin adresa Administrației Bazinale de apă Banat, înregistrată la APM CarașSeverin la nr. 6886/10.07.2019, s-a informat faptul că pentru acest proiect nu este
nevoie de act de reglementare din punct de vedere al gospodăriri apelor, deoarece
la lucrările de traversare nu se intervine;
Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la
baza emiterii prezentei decizii;
2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism nr.
43/28.05.2019, eliberat de primăria orașului Oravița;
3. Executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a
prevederilor înscrise în actele de reglementare şi a condiţiilor impuse de toate
avizele prealabile emise pentru aprobarea investiţiei.
4. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone
protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
5. Executarea lucrărilor fără ocuparea altor suprafeţe de teren pentru depozitare de
materiale şi/sau organizare de şantier; în cazul în care, pentru organizare de
şantier, depozitare de materiale de construcţii, etc. sunt necesare suprafeţe de
teren în afara perimetrului proiectului, ocuparea acestora se va face în condiţii
legale.
6. Decaparea şi depozitarea solului fertil separat de depozitarea materialului
excedentar provenit din săpături, în vederea utilizării ulterioare pentru refacerea
stratului vegetal respectiv sistematizarea pe verticală.
7. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
8. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei lucrărilor
şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
9. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
10. Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia finală a
lucrărilor, în vederea verificării condiţiilor de realizare a proiectului stabilite
prin prezenta decizie.
11. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de
mediu.
Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația
în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se
modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația
de a notifica autoritatea competentă emitentă.
Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios
administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial,
actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul
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participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație
neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,
considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.
Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării
publicului se atacă în instanță 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 instanței de contencios administrativ competente, persoanele
prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor
proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice
emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității 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 cunoștința publicului a deciziei.
Autoritatea publică emitentă are obligația 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 soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită
și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediulu privind
evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr.
554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Petru-Albert SEREȘ
Şef Serviciu Avize,

Șef Serviciul Calitatea

Acorduri, Autorizaţii

Factorilor de Mediu

Marius VODIȚĂ

Mirela IANOȘI

Întocmit,
Responsabil AAA

Întocmit,
Responsabil biodiversitate
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Gabriela-Liliana CONSTANTIN

Bogdana LAIEȘ

3ex., 05.08.2019 – ora xx:xx
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Avizat: Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Întocmit: numele şi prenumele (fără iniţiale) / data – ORA
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