Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

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

PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 61 din xx.03.2020
Ca urmare a solicitării depuse de HALIP CONSTANTIN, cu domiciliul în
comuna Parța, sat Parța localitatea, nr. 176, judeţul Caraș-Severin, pentru proiectul
„Modernizare și renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu”, propus
a fi amplasat în comuna Turnu Ruieni, sat Borlova, Muntele Mic, judeţul CaraşSeverin, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin cu nr. 4710
din data de 15.05.2019, 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
11.12.2019 și a completărilor depuse ulterior, că proiectul „Modernizare și
renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu”, propus a fi amplasat în
comuna Turnu Ruieni, sat Borlova, Muntele Mic, 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, punctul 13,
litera 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) dimensiunea și concepția întregului proiect:
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 1 din 9

Pe terenul studiat există o construcție, care a funcționat în regim hotelier, cunoscută
sub denumirea de Cabana „Dor de munte”. Aceasta construcție a suferit un incendiu
în anul 2012, în urma căruia a fost afectat acoperișul. Proprietarii actuali al
imobilului, Cabana „Dor de munte” sunt Halip Constantin și Halip Virginia.
Beneficiarul doreste să repună în funcțiune clădirea în regim hotelier cu intenția de a
se clasifica la minim 3 stele print-o restructurare la zi a clădirii existente. În acest
sens s-a conceput o clădire care sa păstreze regimul de înălțime a fostei clădiri, cu o
volumetrie simplă și învelitoare clasică în două ape.
Funcțiunile Hotelului propus vor prelua functțunile hotelului existent, astfel:
• Subsolul va cuprinde zonele de Centrală termică, depozitări, iar zona de Sud, sub
terasa deschisă de la Parter va găzdui un Spa și activități de recreere;
• Parterul va cuprinde resturant, bucătării, depozitări bucătării, grupuri sanitare, zona
de primire a turiștilor și servicii de inchiriere echipament sportiv;
• Etajele 1,2,3 si Mansarda vor cuprinde spații de cazare cu camere de 2 locuri,
apartamente, sala de conferințe, spațiu de cazare pentru grupuri/teambuildinguri.
Funcțiuni propuse:
- Funcțiunea propusă: Hotel 3 stele;
- Regim inălțime: S+P+3E+M;
- H max cornișă = +11.91 m;
- H max coamă = +18.29 m;
- Suprafața teren: 1244 mp;
- Suprafața construită parter - Sc = 607,83 mp;
- Suprafața terasă - Sct= 150,17 mp;
- Suprafața totală parter - Sct= 758 mp;
- Suprafața subsol - Scs = 341.95 mp;
- Suprafața etaj 1 - Sc et1 = 607,83 mp;
- Suprafața etaj 2 - Sc et2 = 607,83 mp;
- Suprafața etaj 3 - Sc et3 = 607,83 mp;
- Suprafața mansardă - Sc m = 426,73 mp;
- Suprafața desfasurată Scd = 3200 mp;
- Suprafața spațiu verde Zv = 333,35 mp (26,78%)
- Surprafața circulație pietonală = 152,88 (12,29 %)
- POT = 60.93 %
- CUT = 2.57
Utilităţi:
Energia electrică necesaă va fi asigurată de la rețeaua de electricitate a complexului
turistic.
Apa potabilă pentru nevoi igienico-sanitare și pentru incendiu – se va asigura prin
branșament la rețeaua publică de apa din zonă, proprietatea comunei Turnu Ruieni
(proiect în curs de realizare); pentru asigurarea necesarului de apă clădirea va fi
dotată cu un rezervor de acumulare apă V=10 m3, montat îngropat și un grup de
pompare; instalația de alimentare cu apă va deservi și o piscină interioară dotată cu o
instalație de filtrare/recircularea apei (Vpiscină=36m3); se va asigura o rezervă de
incendiu care să permită funcționarea hidranților interiori.
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Debitele caracteristice de apă necesară în scop potabil și nevoi igienico-sanitare:
 Qzi max = 23,01 m3 (0,266 l/s)
 Qzi med = 17,70 m3 (0,205 l/s)
 Qzi min = 2,63 m3 (0,745 l/s)
Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare ș vor fi colectate prin rețeaua
interioară și dirijate prin rețeaua exterioară către stația de epurare mecano-biologică
tip monobloc, ce se va realiza în cadrul prezentului proiect. Apele uzate menajere din
zona de bucătării vor fi colectate separate și trecute printr-un separator de grăsimi
V=550 l, după care vor fi conduse la stația de epiuare. Apele epurate vor fi preluate
prin conducta de canalizare și vor fi deversate în pârâul Sebeșel prin gura de evacuare
pe malul drept al acestuia;
Apele meteorice de pe acoperiș vor fi colectate prin jgheaburi și burlane de tablă și
vor fi evacuate, împreuna cu apele de pe platforma căilor de circulație din incinta
perimetrului hotelului.
Asigurarea apei tehnologice - nu este cazul.
Asigurarea gazului – nu exista gaz in statiune.
Asigurarea agentului termic se va face printr-o centrala proprie pe combustibil solid
(lemne).
Organizarea de șantier:
Organizarea de șantier se va amenaja în cadrul parcelei de teren (incintei
obiectivului), pe o suprafață de aproximativ 50 mp, în partea de S-E a
amplasamentului.
Obligatoriu se va face împrejmuirea provizorie a șantierului, înainte de începerea
oricarei lucrări de construcție, și se vor lua toate măsurile pentru protecția factorilor
de mediu.
Pe perioada executării lucrărilor se va acorda o atenție deosebită utilajelor care
efectueză lucrarile de construcții montaj pentru a nu exista scurgeri de carburanți la
nivelul solului respectiv subsolului pe perioada executării infrastructurii și a
suprastructurii. Utilejele vor fi alimentate cu carburant în stații special amenajate,
nefiind necesară depozitarea combustibililor în incinta șantierului.
Intreținerea utilajelor se va realiza în exteriorul șantierului, în ateliere specializate.
b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu e cazul
c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a
biodiversității: nu e cazul
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:
▪ deșeurile rezultate vor fi colectate selectiv, la locul de producere.; acestea vor fi
valorificate sau eliminate cu firme specializate și autrizate d.p.d.v. al protecției
mediului.
Deșeurile rezultate în perioada de construcție:
Nr.
crt.
1
2

Denumire deșeu

Cod deșeu

Cantitate

Mod de gestionare

Beton
Cărămizi

17 01 01
17 01 02

13 m3
16m3

Firme specializate
Firme specializate
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3
4

5
6
7
8
9
10

11

Țigle și material ceramice
Amestecuri de beton,
caramizi, tigle si materiale
ceramice, altele decat cele
specificate la 17 01 06*
(Moloz)
Lemn
Aluminiu
Cupru
Fier
Materiale izolante, altele
decat cele specificate la 17
06 01 si 17 06 03
Materiale de constructie
pe baza de gips, altele
decat cele specificate la 17
08 01
Bitum

17 01 03
17 01 07

5 m3
40 m3

Firme specializate
Firme specializate

17 02 01
1704 02
17 01 03
17 04 05
17 06 04

38 m3
36 kg
12 kg
50 kg
11 m3

Constructor
Firme specializate
Firme specializate
Firme specializate
Firme specializate

17 08 02

20 m3

Firme specializate

17 03 02

0,7 m3

Firme specializate

e) poluarea și alte efecte negative:
▪ 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) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în
cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor
științifice: nu e cazul;
g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei
sau a poluării atmosferice:
2. Amplasarea proiectelor
a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:
▪ conform Certificatului de Urbanism nr. 10/06.05.2019, eliberat de primăria comunei
Turnu Ruieni, terenul pe care se va implementa proiectul se află în intravilanul
comunei;
b).bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale
resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din
subteranul acesteia: nu e cazul
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 e cazul
iii) zonele montane și forestiere: nu e cazul
iv) arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: nu
e cazul
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v) 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: amplasamentul proiectului
se suprapune peste aria naturală protejată ROSCI0126 Munții Țarcu.
vi) 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:nu este cazul
vii) zonele cu o densitate mare a populației: nu e cazul
viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau
arheologic: nu e cazul
3.Tipurile și caracteristicile impactului potențial
a)
importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona
geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată: impact local,
nesemnificativ, fără afectarea populaţiei;
b) natura impactului: impact redus la emisii particule materiale și zgomot în
perioada de execuție;
c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul, datorită poziției
amplasamentului la cca. 75 km de frontiera de stat a României și a naturii
proiectului/activității care nu intră sub incidența Legii nr. 22/2001 privind
ratificarea Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în
context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991;
d) intensitatea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ în cursul
execuției proiectului
e) probabilitatea impactului: nesemnificativă, atât în perioada construirii cât
şi în perioada funcţionării;
f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: în
timpul construirii: impact nesemnificativ, de scurtă durată, reversibil odată
cu terminarea lucrărilor;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau
aprobate:impact cumulativ nesemnificativ
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului:prin aplicarea măsurilor
pentru reducerea emisiilor de particule materiale și a zgomotului, conform
normelor tehnice și a măsurilor din prezenta decizie
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt
următoarele:
 Proiectul propus 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
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ulterioare - amplasamentul proiectului se suprapune peste aria naturală
protejată ROSCI0126 Munții Țarcu;
 Amplasamentul proiectului se suprapune peste aria naturală protejată de
importanță comunitară ROSCI0126 Munții Țarcu, Agenția Națională pentru
Arii Naturale Protejate având cu rol de administrare a acestei ari;
 Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul Teritorial Caraș –
Severin a emis punct de vedere prin adresa nr. 246/ST CS/20.01.2020;
 Din documentația prezentată rezultă că, prin implementarea proiectului nu se
generează un impact semnificativ asupra speciilor și habitatelor de interes
comunitar pentru care au fost înființate ariile naturale protejate;
În vederea asigurării menținerii statutului favorabil de conservare a speciilor de
interes conservativ precum și a prevenirii și reducerii potențialelor efecte adverse
asupra mediului, recomandăm a se respecta următoarele măsuri:
- lucrările se vor desfăşura strict în perimetrul delimitat în proiect;
- circulaţia cu mijloace auto se va face numai pe căile de acces existente;
- pentru evitarea poluării aerului cu praf, se va efectua controlul lucrărilor pe
durata acestora, iar circulația pe drumuri se va face cu viteză redusă;
- se vor folosi utilaje și mijloace de transport silențioase, pentru a diminua
zgomotul rezultat din lucrările planificate, care pot afecta speciile protejate;
- se vor folosi utilaje care să nu prezinte un grad de uzură ridicat sau pierderi de
carburanți/lubrifianți cu inspecția tehnică periodică realizată;
- în cazul scurgerilor accidentale de produse petroliere se vor aplica imediat
substanțe absorbante;
- se vor crea condiţiile necesare refacerii naturale a vegetaţiei caracteristice
zonei pe suprafeţele afectate de lucrările stabilite în proiect și se interzice
plantarea de specii alohtone;
- se interzice depozitarea necontrolată de deşeuri, de orice natură, în perimetrul
ariilor naturale protejate;
- se vor evita zgomotele suplimentare ce pot deranja speciile de interes
comunitar;
În ceea ce privește protecția speciilor de plante şi animale sălbatice terestre,
acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A şi 4 B din OUG nr. 57/2007, cu
excepţia speciilor de păsări, şi care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în
afara lor, sunt interzise:
- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a
exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor
biologic;
- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de
hibernare şi de migraţie;
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- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;
- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau
distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic;
- deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi
oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare
dintre stadiile ciclului lor biologic.
În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare,
sunt interzise:
- uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor
din natură;
- culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de
maturizare,;
- deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi
capturarea;
- vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare
a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la
acestea, uşor de identificat.
Titularul proiectului va instrui personalul care va implementa proiectul
Modernizare și renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu, comuna
Turnu Ruieni, Borlova - Muntele Mic, județul Caraș-Severin asupra măsurilor de
reducere a impactului precum şi asupra prevederilor legislaţiei în vigoare.
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra
corpurilor de apă sunt următoarele:
 în conformitate cu adresa Administrației Bazinale de Apă Banat
nr.16556/19.11.2019, acest tip de proiect are legătură cu apele, fiind necesară
obținerea avizului de gospodărire a apelor, fără a fi necesar studiul de evaluare
a impactului asupra corpurilor de apă;
 A fost obținut Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 61/05.03.2020 emis de
Administrația Bazinală de apă Banat.
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;
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2. Realizarea investiţiei cu respectarea prevederilor Certificatului de urbanism
nr. 10/06.05.2019, eliberat de primăria comunei Turnu Ruieni;
3. Realizarea investiţiei cu respectarea condițiilor prevăzute în Avizul de
Gospodărirea Apelor nr. 61/05.03.2020 emis de Administrația Bazinală de
apă Banat;
4. 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;
5. Executarea lucrărilor fără a produce disconfort locuitorilor şi altor zone
protejate adiacente prin generare de zgomot, vibraţii, praf, etc.
6. Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu
modificările și completările ulterioare;
7. Fără evacuare de deşeuri şi/sau ape uzate în mediu în timpul execuţiei
lucrărilor şi/sau după terminare, în timpul funcţionării obiectivului.
8. Refacerea ecologică a zonelor afectate.
9. Monitorizarea lucrărilor de execuţie pentru prevenirea poluării factorilor de
mediu.
10.Solicitarea prezenţei reprezentantului APM Caraş-Severin la recepţia
lucrărilor ascunse şi la recepţia finală a lucrărilor, în vederea verificării
condiţiilor de realizare a proiectului stabilite prin prezenta decizie.
11.Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu înainte de punerea în
funcţiune a obiectivului.
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.
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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.
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