Ministerul Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. numar din zz.ll.aaaa

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de SC
OILPETROMARIO SRL, cu sediul în comuna Bumbești Pițic , nr. 170 , județul Gorj ,
înregistrată la A.P.M. Gorj cu nr. 9019 DIN 04.10.2019 , în baza
- în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului,
- Ordonanţei 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, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările
ulterioare
şi ca urmare a completărilor înregistrate cu nr. 5016 DIN 22.05.2019 ,
autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Gorj decide, ca urmare a
consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de
28.05.2019 , că proiectul CONSTRUIRE STAȚIE PECO BENZINA , MOTORINA SI
GPL , MARKET , SPĂLĂTORIE , TERASĂ , propus a fi amplasat în Ticleni , strada
Stadionului , nr. 2 , jud Gorj ,
- nu se supune evaluării impactului asupra mediului
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 la pct. 6 ,
lit c) instalaţii de depozitare a produselor petroliere , petrochimice şi chimice, altele
decât cele prevăzute în anexa nr 1 ;
b) Prin parcurgerea listei de control pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare
a impactului asupra mediului rezultă că impactul negativ este redus ca timp și ca arie
de răspândire , se manifestă mai ales în perioada de construire ;
c) Proiectul a fost analizat conform criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității
efectuării evaluării impactului asupra mediului prevăzute în Anexa nr. 3 la Legea nr.
292/2018 ;
d) Autoritățile care au participat la Sedința CAT nu au exprimat puncte de vedere în
etapele procedurii care să conducă la continuarea procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului ;
e) În perioada legală privind procedura de consultare a publicului nu au fost înregistrate
observații legate de proiect .
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1. Caracteristicile proiectului
a) dimensiunea si conceptia întregului proiect: prin punerea în aplicare a proiectului va fi
ocupată o suprafață de 995 mp de teren situat în oraș Ticleni , conform certificatului de
urbanism nr. 30 din 27.06.2016 eliberat de Primaria Orașului Ticleni .
În limita de proprietate sunt amplasate:
Statia distribuție carburanți ce cuprinde:
- rezervorul subteran , cilindric orizontal cu pereți dubli pentru montaj în spațiu carosabil, cu
protecție anticorozivă cu două compartimente de 20 mc respectiv de 10 mc. Rezervorul
este prevazut cu recuperare vapori, sistem de aerisire prevazut cu opritor de flacara si guri
de vizitare pe fiecare compartiment ;
- pompa distributie carburanti cu 4 furtunuri
- copertină pompă
- conducte si armaturi
Skidul GPL va fi de tipul instalaţia monobloc și cuprinde următoarele elemente:
- Un recipient de stocare GPL cilindric, orizontal, suprateran cu capacitatea de 4850 l volum
de apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură şi control şi armături de siguranţă.
Recipientul de stocare GPL are diametrul de 1200 mm. Acest recipient este acceptat de
către ISCIR Central Bucureşti şi corespunde prescripţiilor tehnice C8-2010 Colecţia ISCIR
şi este prevăzut cu următoarele racorduri:
- O pompă centrifugă acţionată de un motor electric
- O pompa de distrbutie GPL la autovehicule echipată cu un furtun flexibil, un pistol de
alimentare, ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare
electronica.
. Armături şi conducte.
Spălătoria autose va realiza pe latura sudică a construcției, în imediata vecinătate a
pompelor pentru combustibil. Ea va avea o suprafață utilă de 36,66 mp și va fi deservită de
o magazie în care se vor depozita substanțele și pompele necesare bunei funcționări a
acesteia .
Spațiu comercial (marketul) și spălătoria vor funcționa într-o singură clădire, cu regimul de
înălțime Parter.
Din spațiu comercial se accede într-o terasă, poziționată pe latura nordică a construcției. El
va fi deservit de grupuri sanitare, câte unu pentru fiecare sex și de un vestiar pentru
angajații stației.
b) cumularea cu alte proiecte existente si/sau aprobate – nu este cazul .
c) utilizarea resurselor naturale in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii –
se utilizează în cantităţi limitate în etapa de execuţie;
d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – vor rezulta deşeuri din operaţiunile
de construire (deşeuri din construcţii , deşeuri de material plastic, deşeuri de ambalaje)care
vor fi depozitate temporar pe amplasament si depozitate ulterior în locuri indicate de
primarie ; deşeuri asimilabile cu cele de tip menajer se vor stoca temporar în europubelă şi
se vor preda în vederea eliminării/depozitării definitive către societăţi specializate/
autorizate; deşeuri rezultate după punerea în functiune a investiției : deşeuri menajere in
principal ;
e) poluarea si alte efecte negative – proiectul se constituie în sursă generatoare de zgomot,
vibraţii, praf în perioada de execuţie, produse de funcţionarea utilajelor de construcţii şi de
traficul auto; în perioada de funcţionare nivelul de zgomot la limita incintei nu trebuie să
depăşească limitele admise; în perioada de funcţionare vor fi emisii nesemnificative .
f) riscurile de accidente majore si/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză , inclusiv
cele cauzate de schimbările climatice , conform informațiilor științifice – instalaţiile propuse
a se folosi utilizează substanţe periculoase pentru mediu dar vor fi utilizate echipamente,
materiale, componente certificate conform normelor în vigoare . Proiectul nu se supune
Directivei SEVESO .
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g) riscurile pentru sănătatea umana ( de exemplu din cauza contaminării apei sau a poluării
atmosferice ) : nu este cazul .
2. Amplasarea proiectului
a) utilizarea actuală si aprobată a terenurilor – Conform Certificatului de urbanism terenul
are folosința actuală de teren neproductiv și destinatia de zone de locuințe și funcțiuni
complementare .
b) bogatia , disponibilitatea , calitatea si capacitatea de regenerare relative ale resurselor
naturale , inclusiv solul, terenurile, apa si biodiversitatea, din zona si din subteranul
acesteia – nu este cazul .
c) capacitatea de absorbţie a mediului natural , acordându-se o atenţie specială
următoarelor zone :
1) zonele umede , zone riverane , guri ale râurilor – nu este cazul;
2) zonele costiere și mediul marin - nu este cazul;
3) zonele montane şi forestiere – nu este cazul;
4) arii naturale protejate de interes național , comunitar , internațional - nu este cazul
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 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 – nu este cazul .
6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a
mediului prevăzute de legislația natională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru
proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul .
7) zonele cu o densitate mare a populației – nu este cazul;
8) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric , cultural sau arheologic – nu
este cazul
3. Tipurile si caracteristicile impactului potenţial
Efectele semnificative pe care le poate avea proiectele asupra mediului trebuie analizate
tinand seama de:
a) importanta si extinderea spatiala a impactului - de exemplu, zona geografica si
dimensiunea populatiei care poate fi afectata ; va fi afectată direct doar suprafaţa de teren
pe care se va amplasa construcţia ;
b) natura impactului: nu este cazul
c) natura transfrontaliera a impactului; proiectul propus nu prezintă un impact asupra
mediului altui stat;
d) intensitatea si complexitatea impactului; impactul proiectului este redus, pe perioada
execuţiei proiectului, în perioada de exploatare nu se vor genera zgomote şi vibraţii peste
limitele admise;
e) probabilitatea impactului; redusă, numai pe perioada implementării proiectului
f) debutul, durata, frecventa si reversibilitatea preconizate ale impactului; redusă, numai pe
perioada implementării proiectului;
g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente si/sau aprobate; nu sunt alte
proiecte în vecinătate
h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: nu e cazul
II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluare adecvată sunt
următoarele: nu este cazul , proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din
OUG nr. 57/2007 cu modificările şi completările ulterioare deoarece proiectul propus nu se
află în interiorul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate.
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Nu este prevăzut în articolul 11 alin ( 1 ) lit a) și b) din Procedura de evaluare a impactului
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private , Anexa nr. 5 la Legea nr.
292/2018 .
III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuarii evaluării impactului
asupra corpurilor de apă sunt următoarele: proiectul este de importanță locală și nu se
află în legătură directă cu emisari naturali.
Nu este prevăzut în articolul 11 alin ( 1 ) lit a) și c) din Procedura de evaluare a impactului
asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private , Anexa nr. 5 la Legea nr.
292/2018 .
Condiţiile de realizare a proiectului:
1. Evacuarea apelor uzate menajere în bazin vidanjabil cu respectarea H.G. 188/2002
modificată prin H.G. 352/2005 – NTPA - 002 privind conditiile de evacuare a apelor uzate în
reţelele de canalizare ale localităţilor .
Evacuarea apelor colectate de pe platforma staţiei şi de pe platforma de descărcare
produse petroliere în container , după trecerea prin separatorul de produse petroliere în
bazin vidanjabil , cu respectarea H.G. 352/2005 NTPA 002/2005 .
Evacuarea apelor uzate de la spălătoria auto în bazin vidanjabil după trecerea prin
decantor și separator de produse petroliere .
2. Se vor asigura condiţii de transport şi manipulare materiale de construcţii precum şi de
execuţie a lucrărilor propuse astfel încât să fie respectate limitele de zgomot prevăzute de
SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană ;
Lucrările vor fi executate astfel încât locuitorii din zonă să nu fie afectati de zgomot în timpul
funcționării investiției .
3. Se vor asigura masuri de limitarea antrenării prafului provenit din lucrările de
construire realizate .
4. Refacerea terenului ocupat temporar la starea iniţială . Excedentul de pământ (dacă
este cazul ) rezultat în urma lucrărilor propuse se va depozita în amplasamentul stabilit de
administraţia locală ;
5. Se va urmării minimizarea cantităţilor de deşeuri ce urmează a fi depozitate într-un
depozit definitiv prin recuperarea tuturor deşeurilor ce pot fi valorificate ca atare prin
intermediul unor operatori autorizaţi ;
Se va amenaja corespunzător spaţiul pe care se vor stoca temporar şi selectiv deşeurile
rezultate din lucrările executate .
Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de
deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie,
metal, plastic, sticlă .
Conform art.43, alin.3-4 din Anexa nr. 5 la Legea 292/2018, la finalizarea proiectului, veţi
notifica APM Gorj în vederea verificarii respectării condițiilor deciziei etapei de incadrare ;
Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa şi va face parte integrantă din
procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
La punerea în funcțiune a investiției se va solicita autorizație de mediu .
Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului , aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare ;
Respectarea Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei
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 .
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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 sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului
, inclusiv aprobarea de dezvoltare , potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004 cu modificările ulterioare.
Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile
neguvernamentale care îndeplineste condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea 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 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 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 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 zile de la dat
aducerii la cunoștinta 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 soluționare a plângerii prealabile prevăzute la atr. 22 alin ( 1 ) este gratuită și
trebuie să fie echitabilă , rapidă și corectă .
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu 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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