Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
PROIECT
Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu depuse de COMUNA
DALBOȘEȚ reprezentată prin primar Băcilă Pitu Sorin, cu sediul în comuna
Dalboșeț, sat Dalboșeț, nr. 130, judeţul Caraş-Severin,, înregistrată la Agenţia pentru
Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 115 din data de 08. 01.2017 și a
completărilor ulterioare cu nr. 13067 din 23.12.2019 și 83 din 08.01.2020,
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 și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările
şi completările ulterioare,
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin decide, ca urmare a consultărilor
desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 15.01.2020 că
proiectul:
„Amenajare teren de sport în comuna Dalboșeț, loc. Dalboșeț, jud. Caraș Severin”
” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Dalboșeț, în intravilanul
localității Dalboșeț, CF 30677, 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 pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării
impactului asupra mediului sunt următoarele:
a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea
impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul
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10 - Proiecte de infrastructură; lit.b)- proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv
construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;
b) justificarea în conformitate cu criteriile din anexa nr. 3:
1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea și concepția întregului proiect:
 Suprafața totală a parcelei este de 1350,00 m2
Care va cuprinde :
o Suprafața de joc: Pe amplasamentul precizat anterior este de 578,00 m2.
o Se vor fi amenaja 10 locuri de parcare , care vor ocupa o suprafață S=162,66 m2.
o Zona verde S= 614,92 m2
 Terenul pe care va fi amplasat obiectivul aparţine solicitantului, Comuna
Dalboşeţ, domeniul privat al comunei, fiind situat în intravilanul satului
Dalboşeţ, este neîmprejmuit în prezent.
o Caracteristicile investiţiei/construcţiei:
Terenul de tenis are următoarea structura constructivă:
Un strat de refuz de ciur de 15cm grosime, pe toata suprafaţa terenului.
Un strat de balast 0-63mm cu grosimea variabila de la 6cm la 14,5cm . Stratul
de balast are grosimea variabila deoarece se asigura astfel o panta de 0.5%, de la
milocul terenului de tenis spre marginile acestuia, pentru scurgerea facilă a apelor
pluviale.
Un strat de uzura de mixtura asfaltica B.A.8 cu grosimea de 6cm.
La capete, pe lăţimea terenului, sunt amplasate rigole pentru preluarea apelor
meteorice.
Rigolele sunt prefabricate si dispun de grătare de acoperire. Rigolele se aseaza
pe un strat de 17cm grosime, de beton simplu. Între rigolă și stratul de uzură se
prevede o legătura de bitum. Rigolele sunt conectate la câte un cămin.
Deasupra căminelor s-a prevăzut câte o placă de acoperire din beton, care
dispune de un gol pentru capac.
Construcţia/amenajarea se va realiza în ordinea firească a execuţiei respectiv
fundaţia din refuz de ciur şi apoi balast, compactarea acestor straturi, apoi turnarea
stratului de mixtură asfaltică, montarea stâlpilor şi a plasei din sârmă
o
 Valoarea totală estimată:
182.293,27 lei (inclusiv TVA)
 Perioada de implementare propusă:
o Durata de realizare a lucrarilor propuse în cadrul proiectului este de 12 luni
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 Utilităţi:
- apă: nu e cazul.
- ape uzate menajere: nu e cazul.
- energie electrică: nu e cazul.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: –
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: În etapa de construire, resursele naturale folosite se vor reduce la:
agregate de carieră și agregate de balastieră
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:
În etapa de constructie vor rezulta deseuri de materiale de constructie
– pamânt, piatra - cod 17 05 04 ;
Deseurile rezultate vor fi tinute strict sub control printr-o depozitare
corespunzatoare. Se vor evita efectele negative asupra factorilor de mediu sensibili:
sol si apa subterana.
Dupa terminarea lucrarilor, constructorul va asigura curatenia spatiilor de
desfasurare a activitatilor prin supravegherea dirigintelui de santier.
Pământul rezultat din săpăturile pentru fundaţie, se foloseşte integral la
sistematizarea verticală a incintei.
e) poluarea și alte efecte negative: sunt emisii pe perioadă determinată, numai în
perioada desfășurării lucrărilor de refacere și modernizare;
f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru propiet, inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor stiințifice: este redus,
daca se folosesc echipamente de protecție și utilaje performante.
g) riscurile pentru sănătatea umană :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:
2.1. utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
- conform Certificatului de Urbanism inițial nr. 364/08.11.20173, emis pe o perioada
de 24 luni de Consiliul Județean Caraș – Severin și actualizat prin Certificatului de
Urbanism nr. 399/04.12.2019 emis de Consiliul Județean Caraș – Severin ; conform
HCL nr. 68/22.11.2019 emis de Consiliul Local al comunei Dalboșeț de aprobare
PUD pentru obiectivul „Amenajare teren de sport” – CF nr. 30677, terenul este situat
pe teritoriul administrativ al comunei Dalboșeț, în intravilanul localității Dalboșeț.
2.2. bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din
subteranul acesteia: 2.3. capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție
specială următoarelor zone:
a) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul
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b) zone costiere și mediul marin: nu e cazul
c) zonele montane şi forestiere: nu e cazul
d) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional:
aproximativ 0,16 km distanță față de aria naturală protejată ROSCI0149 Depresiuna
Bozovici.
e) 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.:.f) 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: nu e
cazul,
g) zonele cu o densitate mare a populației: emisii fugitive de pulberi în suspensie
rezultate în timpul lucrărilor.
h) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau
arheologic:Aviz vaforabil demarării proiectului cu executarea de diagnostic
arheologic preventiv în timpul construirii, exprimat prin adresa nr. 1498/06.01.2020
a Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin
3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial
Se iau în considerare efectele semnificative pe care le pot avea proiectele asupra
mediului trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere
impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din prezenta lege, și
ținând seama de:
a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și
dimensiunea populației care poate fi afectată: b) natura impactului: c) natura transfrontalieră a impactului:
d) intensitatea și complexitatea impactului:e) probabilitatea impactului:f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: redusă,
doar pe perioada executării lucrărilor.
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării
evaluării adecvate sunt următoarele:
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▪ 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 prin Legea nr. 49/2011 cu
modificările şi completările ulterioare.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării
evaluării impactului asupra corpurilor de apă.
 proiectul propus nu sub incidenţa prevederilor art. 48 și 54 din Legea apelor
nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile de realizare a proiectului:
a) Realizarea proiectului cu respectarea prevederilor documentaţiei depuse la
Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş–Severin, documentaţie care a stat la
baza emiterii prezentei decizii.
b) 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.
c) Respectarea prevederilor Legii Apelor nr.107/1996 cu modificările şi
completările ulterioare.
d) Respectarea
prevederilor
Ordinului nr.873/2012 cu modificările şi
completările ulterioare.
e) Respectarea condițiilor impuse de Direcția Județeană pentru Cultură CarașSeverin, privind executarea de diagnostic arheologic preventiv în timpul
lucrărilor de construire.
f) Protecția așezărilor umane: executarea lucrărilor fără a produce disconfort în
zonele protejate adiacente prin generare de zgomot, vibrații, praf, etc.
g) Organizarea de șantier:
 Organizarea de şantier : se va amenaja pe o suprafață care la final devine zonă
verde. În timpul lucrărilo, se va amenaja o platformă pentru depozitarea
materialelor de utilitate zilnică și pentru scule.
h) Respectarea prevederilor legale in vigoare conform HG 856/2002 si Legea
211/2011, privind colectarea, reciclarea si reintroducerea in circuitul productiv
al deseurilor refolosibile de orice fel.
 deşeurile rezultate din executarea lucrărilor se colectează selectiv, se
depozitează temporar pe platforme prevăzute în cadrul organizării de șantier
şi se predau firmelor specializate în vederea valorificării/eliminării;
 pentru minimizarea suprafețelor ocupate de deșeuri și pentru limitarea
antrenării particulelor solide, deșeurile se vor evacua ritmic;
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CARAȘ-SEVERIN
Adresa: strada Petru Maior, nr. 73, Reșița, județul Caraș-Severin, Cod 320111
E-mail: office@apmcs.anpm.ro; Tel. 0255223053; Fax: 0255226729
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
Pag 5 din 7

 respectarea limitelor privind depozitarea temporară a deșeurilor înainte de
valorificare și, respectiv, înainte de eliminare, conform H.G. nr.349/2005
privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 deşeurile menajere provenind de la personalul angrenat în lucrări vor fi
depozitate temporar în pubele prevăzute în organizarea de şantier şi ridicate de
către firma de salubritate pe bază de contract;
 se interzice abandonarea, precum şi eliminarea acestora în afara spaţiilor
autorizate;
 se interzice incinerarea deşeurilor;
i) Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul şi după execuţia
lucrărilor.
j) Refacerea ecologică a zonelor afectate.
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 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
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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.
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și
ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
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